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ABREVIERI UTILIZATE:   
 

  
ABRM Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldov 
AGEPI Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
AȘM Academia de Științe a Moldovei 
BD Bază de date 
BRTȘ Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică 
CBN Consiliul Biblioteconomic Național 
CENL Conference of European National Librarians 

COVID-19 Boala cauzată de coronavirus (COVID-19) este o 
boală infecțioasă cauzată de coronavirusul descoperit 
cel mai recent. 

DOAJ Directory of Open Access Journals 

DSI Difuzare Selectivă a Informației 
IA Inteligența Artificială 
IFLA  The International Federation of Library Associations 

and Institutions 

EBLIDA European Bureau of Library Information and 
Documentation Associations 

EIFL Electronic Information for Libraries 
IBN Instrumentul Bibliometric Național 
INCE Institutul Național de Cercetări Economice 
MS Managementul Strategic 
OA Open Acces ( Acces Deschis) 
OAJ Open Acces Jurnal ( Reviste în Acces Deschis) 
OpenDOAR Directory of Open Access Repositories (Directoriul 

Repezitorilor cu Acces Deschis) 
RM Republica Moldova 
ROAR Registru of Open Access Repositories (Registrul 

Repezitorilor cu acces deschis) 
SAI Secția Asistență Informațională 
SAP Secția Achiziții şi Prelucrare 
SCS Secția Colecții Speciale 
SLPCC Secția Lectură Publică şi Comunicarea Colecțiilor 
SMC Sistem de Management al Calității 
 
 

https://doaj.org/
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Misiunea Bibliotecii Republicane Tehnico - Ştiinţifice (BRTŞ) în anul 2021  

1.1. Misiunea BRTȘ 

Biblioteca are misiunea de a asigura accesul nelimitat la resursele şi serviciile 
informaționale prin conservarea patrimoniul tehnico-științific național și generarea de 
conținuturi deschise pentru diseminarea rezultatelor științifice în societate în scopul 
eficientizării proceselor de studiu, cercetare, inovare în domeniile economiei naționale, 
tehnicii și industriilor conexe. 

 
The Technical Scientific Republican Library of the National Institute of Economic Research is a 

specialized public institution whose mission is to provide unlimited access to documentary resources 
and information services, to preserve  and capitalize the national scientific heritage and to generate 
open contents for dissemination of scientific results and streamlining of study, research and 
innovation processes in the fields of national economy, technique and related industries. 

 
Обеспечение максимального доступа к собственным информационным ресурсам и услугам, к 

международным и национальным информационным ресурсам по технике и технологии, 
экономике, промышленности и смежным отраслям, которые способствуют развитию научно-
технической и инновационной деятельности. 
 
DIRECŢII  PRIORITARE  DE  ACTIVITATE ÎN ANUL  2021  
(În conformitate cu startegia de dezvoltarea a BRTȘ 2020-2024) 
 

1. Dezvoltarea, conservarea și protejarea patrimoniului documentar, ca resursă 
importantă pentru studii, cercetare, inspirație și recreere. 

2. Consolidarea ofertei digitale a serviciilor și produselor de bibliotecă în funcție 
de nevoile și cerințele utilizatorilor și a comunității.  

3. Asigurarea calităţii activităţii infodocumentare și promovarea imaginii BRTȘ 

4. Modernizarea infrastructurii și a Tehnologiilor Informaționale de Comunicare 
(TIC) - imperativ al supravețuirii BRTȘ 

5. Incliziunea digitală a personalului din bibliotecile specializate. 

 
Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomiei și științelor 

informării la nivel național și internațional, studiile, politicile promovate de organizații de 
profil internațional: IFLA, CENL, EBLIDA, prioritățile profesionale la nivel național, 
programul național în domeniile cercetării si inovării pentru anii 2020-2023, alte 
documente generate de autorități la nivel national, în special cele adiacente situației 
pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul instituțional: Strategia de dezvoltare a 
BRTȘ 2020-2024, planul de dezvoltare instituțional al INCE 2020-2023. 

Pentru dezvoltarea și actualizarea priorităților sunt folosite documente elaborate de 
organizații profesionale la nivel international, care au sistematizat informațiile relevante 
din bibliotecile lumii, respectiv: 

 COVID-19 and the Global Library Field//https://www.ifla.org/covid-19-and-
libraries  

https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
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 CENL COVID-19//https://www.cenl.org/cenl-covid-19/ 
 IFLA Strategy 2019-2024 https://www.ifla.org/strategy  
 IFLA Global Vizion Ideas Store  https://ideas.ifla.org/ 
 A European Library Agenda for the post – COVID age// chrome 

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http:// 
www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-
the-post-Covid-19-age.pdf 
 

Pandemia globală COVID-19 accelerează motivarea necondiționată de a evolua aplicând 
soluțiile moderne IT și nu doar. Comunicarea și cooperarea care am avut-o a fost una fără 
precedent. Până la urmă cauzele nobile unesc eforturile. 

O privire de ansamblu asupra bibliotecilor inovative din întreaga lume, evidențiază 
următoarele tendințe magistrale ale anului 2021: 

1. Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor - imperativul supraviețuirii; 
2. Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci; 
3. Reinventarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță; 
4. Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise. 

Reieșind din tendințele globale, prioritățile naționale și instituționale, BRTȘ stabilește 
următoarele obiective pentru anul 2021: 
 

Obiectivele principale ale BRTȘ pentru anul 2021 
1. Pregătirea Bibliotecii pentru evaluarea activității în conformitate cu prevederile 

Legii cu privire la biblioteci și ale „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor 
publice”. 

2. Consolidarea tendințelor și diversificarea colecțiilor și ofertelor digitale ale BRTS. 
3. Asigurarea integrității și securității resurselor deținute. 
4. Sprijinirea și stimularea cercetării prin cooperare și noi instrumente de comunicare 

în Acces Deschis. Amplificarea rolului BRTȘ ca actor cheie și facilitator al Științei 
Deschise și Știința participativă. 

5. Generarea unui sistem de servicii/produse informaționale de bibliotecă, pasibile 
diversificării continue. 

6. Eficientizarea activității de marketing. Elaborarea instrumentelor de promovare a 
imaginii BRTȘ. 

7. Modernizarea spațiilor, echipamentului TIC și crearea unui mediu atractiv pentru 
comunitate. 

8. Dezvoltarea suportului documentar/educațional în sprijinul incluziunii digitale a 
bibliotecarului (e-Portofolii, tutoriale etc.), optimizarea rolului educațional al 
centrului biblioteconomic (integrarea activităților centrului în Oferta educațională 
integrată).  

9. Dezvoltarea abilităților digitale ale utilizatorilor în vederea folosirii resurselor în 
Acces Deschis. 
 

 

https://www.cenl.org/cenl-covid-19/
https://www.ifla.org/strategy
https://ideas.ifla.org/
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-age.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-age.pdf
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MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL 
Prioritatea III . ASIGURAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII INFODOCUMENTARE ȘI 

PROMOVAREA IMAGINII BRTȘ. 
      

Nr. 
d/r 

Activităţi Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Orientarea activității BRTȘ spre standardele 
Sistemului de Management al Calității. 
Pregătirea Bibliotecii pentru procesul de evaluare  instittuțională în 
conformitate  cu prevederile Legii cu privire la biblioteci și ale 
„Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice”. 

 
Pe parcursul 

anului 

Director BRTȘ  
Șefii de 

subdiviziuni 

1.1 - Alinierea la un Sistem de Management al Calității 

(SMC)  și implementarea procedurilor de sistem şi 

procedurilor de proces, specificate de standardul ISO 

9001:2000: 

- Actualizarea cadrului de reglementare internă 

- Ordonarea documentelor conform SMC. 

- Evaluarea satisfacției utilizatorilor privind 

competența şi rolul Bibliotecii în procesul de studii şi 

cercetare științifică. (sondaj) 

- Evaluarea impactului serviciilor prestate de BRTȘ 

pentru mediul de afaceri. (chestionar) 

- Utilizarea SM ISO 16439:2018 „Informare și 

Documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea 

impactului bibliotecilor”. Ghid în sprijinul 

implementării standardului. 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 
 
 
 

Iunie-august 
 
 
 
 
 

August -
septembrie 

Șefii de secții, 
Bibliotecari 

principali 
 

Director BRTȘ 
 
 

Șef serviciu 
metodic 

 
Secția LPCC 

 
 

Secția CS 

 
 

Monitorizarea actelor de reglementare națională și 
internațională.  

- Reglementări naționale în domeniu 
- Inițiative ABRM 
- Programele IFLA 
- Alte inițiative internaționale  

Pe parcursul 
anului 

Director BRTȘ 
Șefii de Secții 

1.2 Elaborarea documentelor de reglementare internă Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Regulament de gestiune a colecțiilor BRTȘ. 
 

- Politica de cercetare în bibliotecă a BRTȘ, 
(biblioteconomică, bibliografică, sociologică, de 
marketing) 

 

- Politica privind formarea profesională continuă 
 

- Politica digitalizării colecțiilor BRTȘ 
 

- Portofoliile serviciilor noi oferite de bibliotecă 
(curriculă, tutoriale, exemple de produse, materiale 
promoționale). 

 

Ianuarie- 
februarie 

 

Februarie 
Martie 

 

Martie-
Aprilie 

 

Pe parcursul 
anului 

Decembrie 
 

Șef SAP 
Șef SCS 

Șefii de secții 
 

 
Șef serviciu 

metodic 
 

Șef Secție AI 
Responsabilii 

de servicii 
Șef serviciu 
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- Raportul anul de activitate a BRTȘ 
 

- Raportul trimestrial, anual despre activitatea secțiilor 
BRTȘ 

 

- Programul anual de activitate   

La final de 
trimestru/an 
 

Pâna la 24 
decembrie 
anului în 

curs 

metodic, 
Director BRTȘ 

 

 
Șefii de secții 

 
Director BRTȘ 

1.3 Actualizarea documentelor – tehnologice interne  Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Actualizarea normelor de lucru la procesele şi 
activităţile infodocumentare. Ghid ,,Norme și reguli 
aplicate în procesele de lucru și activitățile  
infodocumentare a BRTȘ”. 
 

- Instrucțiuni tehnologice interne a proceselor și 
serviciilor 

 

- Fișele de post  

Februarie 
 
 

Pe parcursul 
anului 

Șef serviciu 

metodic,  

Șefii de secții  

 

Responsabil 

de serviciu 

 - Chestionarul on-line ,,Vorbește Utilizatorul!”, pe pagina 
web a bibliotecii. Identificarea necesităților de 
informare a utilizatorilor. Realizarea chestionarului, 
sintetizarea periodică a rezultatelor.   

- ,,Boxa de idei” – inițiativele și implicarea utilizatorului 
în actiitățile BRTȘ. Analiza opiniilor și propunerilor. 

Februarie 
 
 
 

Pe parcursul 
anului 

T. Tulgara 
E. Jitari 

L.Nistreanu 
 

S. Moraru 
L. Capcanari 

 

II.     DEZVOLTAREA  RESURSELOR 
Prioritatea I.  DEZVOLTAREA, CONSERVAREA ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI 

DOCUMENTAR Al  BRTȘ, CA RESURSĂ IMPORTANTĂ  PENTRU STUDII, 
CERCETARE, INSPIRAȚIE ȘI RECREERE 

2. Constituirea colecțiilor relevante pentru informare, 
studiu și cercetare  

Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Actualizarea, prelucrarea și optimizarea resurselor 
infodocumentare ale  BRTȘ 

- Prospectarea permanentă a pieţei editoriale 
(consultarea cataloagelor şi listelor editoriale, site-
urilor web ale editurilor şi librăriilor on-line, 
participarea la târguri de carte şi lansări editoriale 
etc.) în scopul identificării și achiziţionării de noi 
documente, precum şi stabilirii de contacte necesare 
în activitatea de completare a colecţiilor. 

- Amplificarea achizițiilor prin schimb de publicaţii şi 
donaţii, colectarea tuturor publicațiilor instituționale 
editate la Centul Editorial INCE; 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 
 
 
 

Pe parcursul 
anului 

M. Popovici 
N. Macrii 

 
 
 
 
 

M. Popovici 
N. Macrii 

2.1 Evidenţa documentelor Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Primirea, verificarea documentelor însoțitoare, 
înscrierea în registrul de evidenţă globală (Registru 
de mișcare a fondului) şi evidența individuală (în 

Pe parcursul 
anului 

 

M. Popovici 
N. Macrii 

E. Migunov 
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Registrul de inventar), prelucrarea bibliografică a 
documentelor achiziţionate pe parcursul anului în 
vederea introducerii lor în circuitul lecturii. 

E. Iuriev 
V. Adam 

2.2 Prelucrarea bibliografică a documentelor Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Indexarea publicaţiilor curente prin atribuirea 
indicelui CZU, vedetei de autor, vedetelor de subiect, 
cuvintelor cheie. 

- Descrierea bibliografică a publicaţiilor şi 
introducerea lor în Cataloagele Bibliotecii: Catalogul 
electronic BRTŞ, Catalogul alfabetic, Catalogul 
sistematic.  

- Înscrierea datelor necesare pe publicaţii şi fişa cărții. 
- Redactarea şi imprimarea fişelor de catalog.  
- Actualizarea și redactarea Bazei de date ,,Documente 

Normative”, conform Buletinului de Standardizare 
ISM. 

Pe parcursul 
anului 

 

E. Migunova 
E. Iuriev 
V. Adam 

E. Migunova 
E. Iuriev 

 
 
 

G. Alexandrova 
M. Ivanov 

2.3 Dezvoltarea colecțiilor (achiziții bugetare, schimb de 
publicații la nivel național, donații ) 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Abonarea publicațiilor periodice pentru anul în curs  
- Completarea și evidența fondului de schimb din 

donaţii şi alte surse. 
- Intensificarea relaţiilor cu mediul universitar şi 

ştiinţific din ţară în vederea activităților organizate și 
schimbului de publicaţii. 

- Pregătire listelor – oferte pentru schimbul de 
publicații cu alte instituții infodocumentare. 

- Întocmirea actelor însoțitoare în procesul de 
primire-predare a documentelor. 
 

decembrie 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 
 

M. Popovici 
 
 

M. Popovici 
N. Macrii 
E. Coșleț 

 
 

M. Popovici 
V. Adam 

2.4 Dezvoltarea colecţiilor electronice Termen de 
realizare 

Responsabil 

  
- Elaborarea conceptului de digitizare a colecției de 

carte tehnico-științifică din fondul BRTȘ (până la 
anul 1970). 

- Digitalizarea documentelor tradiționale și crearea 
resurselor electronice: scanare, prelucrare tehnică,  

- Informarea permanentă a utilizatorilor asupra 
tuturor resurselor informaţionale puse la dispoziţia 
lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor. 

- Achiziționarea și arhivarea resurselor electronice . 
- Crearea bibliotecii electronice ,,Manuscrise 

științifice” pe platforma DSpace. 
- Crearea bibliotecii electronice ,,Cataloage 

industriale”. pe platforma DSpace 
 

Trimestrul I 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Pe parcursul 

anului 
 

Pe parcursul 
anului  

Pe parcursul 
anului  

M. Popovici 
T. Zasmenco 

S. Gorceag 
V. Adam 
E. Coșleț 

 
Secția AP 

 
Secția AP 

Secția LPCC 
 

Secția 
Colecții 
Speciale 
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2.5 Schimbul internațional de publicații Termen de 
realizare 

Responsabil 

 
 
 
 
 

- Activizarea relaţiilor de parteneriat cu instituții 
/organizații de cercetare și biblioteci din străinătate; 

- Expedieri de publicaţii către partenerii de schimb 
internaţional  

- Recepţionări de publicaţii din străinătate  

Pe parcursul 
anului  
Pe parcursul 
anului 

Șefii de secții  
 

Secția AP 

2.6 Organizarea şi actualizarea aparatului de referință Termen de 
realizare 

Responsabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizarea şi actualizarea cataloagelor BRTŞ: 
- Catalogul Electronic,  
- Catalogul Alfabetic tradiţional 
- Catalogul Alfabetic de serviciu 
- Catalogul Sistematic  
- Fişierul vedete de subiect (tradiţional) 
- Catalogul numeric a documentelor normative  
- Catalogul pe subiecte al Documentelor normative 
- Catalogului numeric al Brevetelor de Invenţii 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 
 

Pe parcursul 
anului 

Secţia AP 
 
 
 
 
 
 

Secţia CS 

2.7 Conservarea, protejarea și securitatea  colecţiilor Termen de 
realizare 

Responsabil 

 
 
 
 
 

- Actualizarea documentelor de reglementare și 
tehnologice privind organizarea și protejarea 
colecțiilor. 

- Utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării 
stocului de documente: 

- verificarea corectitudinii amplasării la raft; 
- reamplasarea periodică a colecţiilor la raft; 

- Asigurarea securităţii fondului documentar şi a 
condiţiilor adecvate de păstrare (igienizarea 
colecţiilor şi spaţiilor de păstrare, depistarea 
documentelor care necesită operaţiuni de 
recondiţionare, restaurarea lor etc.). 

- Efectuarea verificării colecțiilor conform planului de 
verificare a colecțiilor BRTȘ 

- Verificarea fișelor de control cu cataloagele 
bibliotecii și Registrul de inventar.   

- Descrierea fişelor de control al colecţiei de carte în 
retrospectivă, pentru completarea Catalogului 
topografic. 

- Organizarea operaţiunilor de dezinfectare, 
dezinsecţie şi deratizare  în depozitele bibliotecii (la 
necesitate); 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Pe parcursul 

anului 
Pe parcursul 

anului 
 

Ultima zi de 
joi a fiecărei 

luni 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 

Responsabilii 
de colecții 
S. Moraru 

L. Capcanari 
M. Ivanova 

Secţia CS 
Secţia LPCC 

 
Reponsabilii 

de colecții 
 
 

E. Iuriev 
 

 
 
 
 

L. Capcanari 
S. Moraru 
N. Macrii 

2.8 Deselecţia şi excluderea documentelor uzate din fond Termen de 
realizare 

Responsabil 
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III. ACCESUL UTILZATORILOR. DEZVOLTAREA RESURSELOR, SERVICIILOR ŞI 

PRODUSELOR BRTŞ 
 

Prioritatea II. Consolidarea ofertei digitale a serviciilor și produselor  de bibliotecă 
în funcție de nevoile și cerințele utilizatorilor și a comunității.  

 
3 Generarea unui sistem de servicii/produse 

informaționale de bibliotecă, pasibile diversificării 
continue 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Utilizatorii bibliotecii 
-  Crearea bazei de date pentru înregistrarrea on-line 

a utilizatorilor BRTȘ  
- Asigurarea informațională și documentară a 

utilizatorilor prin oferirea accesului gratis la colecții 
de documente, resurse electronice,Wi-Fi, alte servicii 
și facilități.  

- Sporirea numărului de utilizatori care beneficiază de 
resursele și serviciile bibliotecii la distanță  prin 
intermediul paginii web, blog, YouTube, Faceebook, 
E-mail, 

- Evidența statistică a utilizatorilor, vizitelor, 
împrumutului şi consultarea documentelor în 
spațiile bibliotecii. Sporirea indicatorilor statistici în 
raport cu anul precedent (vizite, împrumuturi, 
sesiuni Internet); 

Februarie 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 

Pe tot 
parcursul 

anului 

Specialist IT 
SLPCC 

SCS 
 

Șefii de Secție 
 
 
 

Șefii de Secție 
 
 
 

Șef Secție LPCC 

 Serviciil de informare și împrumut documentar 
Îmbunătățirea serviciilor informaționale tradiționale 
și electronice existente cât și prestarea serviciilor cu 
plată.  (Lista serviciilor prestate: Anexa 1. ) 

Pe tot 
parcursul 

anului 

Responsabilii 
de servicii. 

 Imprumutul Interbibliotecar  
- Dezvoltarea relațiilor de  parteneriat cu diverse 

tipuri de biblioteci din țară 
- Creșterea numărului de împrumuturi în bază 

acordurilor semnate 
- Primirea cerințelor de Împrumut Interbibliotecar în 

format electronic. (Creare formular pe pagna web a 
BRTȘ) 
 

Pe parcursul 
anului 

 
 

Februarie 

T. Tulgara 
E. Jitari 

Nistreanu L. 

 
 
 

- Analiza gradului de uzură a colecţiilor, depistarea 
documentelor uzate fizic şi învechite după conținut, 
precum şi a publicaţiilor periodice cu termenul de 
păstrare depăşit.  

- Întocmirea actelor de excludere a documentelor din 
fondul Bibliotecii și scoaterea lor din evidenţa 
sumară şi individuală. 

 
Pe tot 

parcursul 
anului 

L. Nistreanu 
L. Capcanari 
M. Ivanova 
G. Alexandrova 
Grupul de 
lucru  
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 Servicii bibliografice și referință  
- Asigurarea informațională și bibliografică a 

proiectelor de cercetare instituțională (cercetări 
bibliografice tematice, studii biobibliografice); 

- Asistență în utilizarea cataloagelor tradiţionale 
(fișiere) 

- Asistență în explorarea resurselor electronice 
(catalogul electronic, baze de date locale și 
externe) 

- Redactare bibliografică a lucrărilor publicate în 
revistele instituționale ,,Economie și Sociologie”, 
”Analele INCE”; 

- Redactarea Listei lucrărilor științifice ale 
cercetătorilor INCE pentru anul 2020, În 
conformitate cu regulile SM ISO 690:2012 
Informare şi documentare. Reguli pentru 
prezentarea referinţelor bibliografice și citarea 
resurselor de informare. 

- Redactarea referințelor bibliografice a lucrărilor 
științifice INCE, care se publica în reviste 
internaționale în domeniul științelor sociale si 
psihologie. în conformitate cu Standardul APA 
(American Psychological Association)   

- Servicii de transliterare a caracterelor chirilice în 
caractere latine ( Conform cerințelor SM ISO 
9:2005 și condițiilor de prezentarea a referințelor 
in articole științifice înaintate in baze de date 
internaționale. 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 
 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Decembrie 

 
 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 

Secţia AI 
Secția CS 

 
 

Bibliotecar 
prinipal CS 

CS, SAI 
 

Bibliogafi 
principali ai 

SAI 
 

Bibliografi 
principali ai 

SAI 
 
 

Bibliografi SAI 
 
 
 

Bibliografii SAI 
 

 Servicii electronice de bibliotecă  
- Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC: 

- acces nelimitat la Internet prin rețea WiFi în 
conformitate cu Legea cu privire la biblioteci: 
nr. 160 din 20.07.2017, cap. III, art. 20 

- echipament TIC pentru digitalizarea 
documentelor și dezvoltarea serviciilor 
electronice.  

- Extinderea ofertei serviciilor furnizate la distanță.       
A se vedea  Anexa 2.  

Pe parcursul 
anului 

 
 
 

Pe parcursul 
anului 

Instituția 
fondatoare 

INCE 
 
 
 
 

BRTȘ 

 

3.1 Asigurarea vizibilității și calității producției 
științifice instituționale   

Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Servicii de asistență bibliometrică pentru 
cercetători  
- Asigurarea informațională și documentară a 

proiectelor instituționale de cercetare a INCE. 
- Înregistrarea metadatele rezultatelor științifice 

instituționale în baze de date locale, naționale și 

Pe 
parcursul 

anului 
Pe 

parcursul 
anului 

Tot personalul 
BRTȘ 

 
O. Chirilov 
S. Gorceag 
Secția AP 
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internaționale: 
- Înregistrarea Publicațiilor științifice în Baze de date 

cu Acces Deschis. 
- Cooperarea cu IDSI. Indexarea lucrărilor științifice în 

IBN. 
- Asistență tehnică și informațională în crearea 

conturilor personalizate în Baze de date: ORCID, 
Google Scholl, RePeC, Socionet, Ideas, IBN. 

- Îmbunătățirea continuă a serviciilor și activităților 
de popularizare a științei 

Sprijinirea și stimularea cercetării  prin cooperare și  noi 
instrumente de comunicare în Acces Deschis.  Amplificarea 
rolului BRTȘ ca actor cheie  și facilitator al Științei 
Deschise. 

 
Pe 

parcursul 
anului 

Pe 
parcursul 

anului 
 
 
 

 
 

Secția AI 
 

Secția AI 
Secția AI 

 
Secția LPCC 

 

 Accesul deschis și promovarea conținutului științific 
INCE în baze de date internaționale  
- Prelucrarea şi indexarea articolelor din revista 

„Economie şi Sociologie” , Anale INCE, materiale ale 
Conferințelor și monografii în diferite Baze de date 
internaţionale cu acordul autorilor. 

Septembrie 
Octombrie 

Secția CS 
Secția AI 

Serviciu AM 

 - Prelucrarea tehnică şi atribuirea codului JEL al 
articolelor ştiinţifice din revista „Economie şi 
Sociologie”, „Analele Ştiinţifice a Institutului de 
Cercetări Economice”. 

- Prelucrarea articolelor din revista “Economie şi 
Sociologie” şi plasarea on-line în Bazele de Date: 
REPEC, DOAJ, OAJI, COPERNICUS, eLibrary 

Pe tot 
parcursul 

anului 
 
 
 
 

S. Gorceag  
O. Chirilov 
 
S. Gorceag  
E. Migunova  
 
 

 - Indexarea revistelor: „Economie şi Sociologie”, 
„Analele Ştiinţifice ale Institutului  de Cercetări 
Economice” în  Bazele de date cu grad de apreciere a 
calităţii revistelor, pentru calcularea factorului  de 
impact. 

- Inaintarea revistei pentru înregistrare în BD: 
Scopus, Citefactor 

Pe 
parcursul 

anului 

S. Gorceag  
O. Chirilov 
 

3.2 Servicii, resurse și spații atractive pentru mediul de 
afaceri 

Termen de 
realizare 

Responsabil 

 
 
 
 
 

Dezvoltarea Serviciului ”În susținerea 
antreprenoriatului autohton” 
- Furnizarea rezultatelor științifice, inovațiilor 

brevetate, documentelor tehnico-normative și alte 
resurse informaționale pentru toate formele de 
afaceri: întreprinderi, organizații sociale și industrii 
creative. 

- Asistență informațională în bibliotecă și la distanță; 
- Elaborarea și oferirea buletinelor informative pe 

diferite domenii de activitate (în baza achizițiilor noi, 
cerințelor,etc.) 

 
 

O dată pe 
semestru 

 
 
 

Trimestrial 
 
 
 

 
 

Secția CS 
 
 
 
 

Secția CS, AI 
 
 
 



BRTȘ: Program de activitate – 2021 

 

 

 

 

14 

 

- Actualizarea listei documentelor legislative, 
normativ-tehnice în domeniul antreprenoriatului pe 
pagina web a BRTȘ, 

- Organizarea expozițiilor la întreprinderi și 
organizații la cerere, 

- Zile de informare pentru agenți economici și alte 
instituții (documente noi, resurse electronice, servicii 
şi produse informaţionale oferite de BRTŞ). 

- Dezvoltarea resurselor și serviciilor informaționale 
în susținerea Programului Național de Ecologizare a 
IMM-urilor.  

- Promovarea principiilor ,,Economiei verzi” 
- Diseminarea rezultatelor științifice în domeniile 

economie, societate și mediu. În realizarea ODD 2, 4, 
8 din Agenda ONU 2030. (ore informative tematice, 
expoziții, lecție publică cu tema: ,,Rolul economia 
circulară în dezvoltarea durabilă ). 

Pe 
parcursul 

anului 
 
 
 

Pe 
parcursul 

anului 
 
 
 
 

Lunar 

Secția CS, 
 
 
 

Secția LPCC 
 
 
 
 
 

Secția LPCC 
Secția CS 

 
 

Toate secțiile 

3.3 Servicii și facilități gratuite de instruire digitală Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Actualizarea modulelor și formelor  de instruire IT 
pentru persoane defavorizate (modele tradiționale 
cu cele inovative) 

- Asigurarea cursanților cu spații, echipament, Wi-Fi 
- Elaborarea orarului prestării acestui serviciu și 

plasat pe: Pagina Web, Facebook; Panou de 
informații;  

- Materiale de promovare a cursului  

 
Pe 

parcursul 
anului 

 

 
Șef Serviciu 
metodic  

 Crearea serviciului nou de asistență informațională 
,,  În căutarea unui loc de muncă” 
-  Sesiuni de informare/instruire despre tehnicile și 

metodele de căutare  a unui loc de muncă,  
- întocmirea corectă a Curriculum-ului Vitae, scrisorii 

de intenţie, susţinerea interviului de angajare.  
- Sesiunile de instruire vor fi susţinute de 

bibliotecari.  
- Activități de constituire și dezvoltare a noului 

serviciu de bibliotecă: 
- Elaborarea programului de desfășurare a 

cursului. Descrierea cursului. 
- Elaborarea unui chestionar de evaluare a 

cursului și a formatorilor 
- Elaborarea suportul de curs pentru participanți 

 
 

Iunie-Iulie 

 
 

E. Jitari 
O. Chirilov 

V. Adam 

 Servicii cu plată pentru utilizatori  
- Redactarea referințelor bibliografice în teze de 

doctor, monografii, articole științifice; 
- Pierderea permisului de intrare și eliberarea unui 

Pe 
parcursul 

anului 
 

Responsabilii 
de servicii 
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nou permis 
- Scanarea documentelor mai mult de 5 pagini 
- Xerox 
-  Arenda spațiilor  

3.4 Activități științifice, culturale și de informare  Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Activități științifice  
- Mese rotunde – 2  
- Seminare științifico-practice - 2 
- Lansări de carte – 3 
-  Webinare -  5 
- Tematica manifestărilor științifice – Anexa 4 

 
Pe 

parcursul 
anului 

 

 
 

Șefii de secții 

 Manifestări culturale 
-  Serate culturale tematice - 3 
- Expoziții tematice – 47 
- Întâlniri cu tineri antreprenori. Semnarea 

acordurilor de colaborare. 
- Programul desfășurat al activităților culturale/ 

educaționale - Anexa 4. 

Pe 
parcursul 

anului 

T. Tulgara 
E. Jitari 

L. Nistrean 
L.Capcanari 

 

 Activități de informare pentru utilizatori  
- Ore de informare pentru elevi și studenţi (în sălile 

de lectură cu documente speciale. (Tematica orelor 
în Anexa 3.)   

- Zile de informare pentru cercetători  
- Organizarea expoziţiilor tematice extramuros în 

întreprinderi, şcoli şi licee, universităţi, MoldExpo, 
AȘM. (Programul expozițiilor tematice, Anexa 5) 

I, II, IV 
Trimestru 

 
Lunar 

Pe 
parcursul 

anului 

E. Lupu 
 
 

L. Nistreanu 
 
 
 

 

IV. ACTIVITATE METODOLOGICĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
Prioritatea V. INCLIZIUNEA DIGITALĂ A PERSONALULUI DIN BIBLIOTECILE 

SPECIALIZATE. 
 

Elaborarea și implementarea mecanismelor de incluziune digitală al bibliotecarilor 

4.1 Asistenţă metodologică de specialitate Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Ateliere profesionale cu personalul bibliotecilor 
tehnice.  

- Consultații individuale pe marginea raportării 
anuale. 

- Schimb de publicații prin abonamentul   
Interbibliotecar.  

- Consultații în vedere utilizării și implementării în 
biblioteci a standardelor în domeniul BID. 

- Vizite de lucru în Bibliotecile tehnice din rețea. 

Ianuarie 
Noiembrie 
 
 
Pe parcursul 
anului  

E. Bordian 
T. Zasmenco 
G.Alexandraova  
 
 
A. Catana  
E. Lupu  

 Analiza statistică a activităţii biblioteconomice  
- Colectarea şi procesarea datelor statistice din 

Ianuarie 
Februarie  

T. Zasmenco 
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Reţeaua bibliotecilor tehnice din Moldova,  
Formularului 6-c, elaborarea și prezentarea 
raportului statistic centralizat către BNRM  

 

 Mobilitate profesională (stagii, deplasări, vizite de 
documentare etc.) 
- Deplasări  
- Vizite de documentare în alte Biblioteci ale SNB 

Pe parcursul 
anului 

Personalul  
BRTȘ 

4.4 Cooperare şi colaborare profesională Termen de 
realizare 

Responsabil 

 Colaborări la nivel internaţional  
- Implicare şi participare în proiecte internaţionale 

- Încheierea acordurilor de colaborare cu diverse 
instituţii si organizaţii în vederea schimbului de 
publicaţii  

- Iniţierea unui acord de colaborare cu Biblioteca 
Tehnico - Ştiinţifică din Minsk (Belarus) 

- Schimb de publicaţii cu instituţiile de cercetare cu 
care INCE are semnate acorduri (Azerbaidjan, 
Lituania, Rusia, Ukraina, Kazahstan, etc.) 

 
Pe parcursul 

anului 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Pe parcursul 

anului 

 
E. Bordian 
T. Zasmenco 
 
 
E. Bordian 
 
Administraţia 
INCE 
E. Bordian 

 Colaborări la nivel naţional 
- Instituţii naţionale din sfera ştiinţei şi inovării 
- Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

(AGEPI) 
- Institutul de Dezvoltarea a Societății 

Informaționale 
- Institutul de Standardizare din Moldova, (ISM) 
Consiliul Biblioteconomic Naţional (CBN) 
- Membru al CBN 
- Secretarul Comisiei CBN ,,Standarde, norme şi 

statistici” 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 
(ABRM) 
Președintele Secțiunii ABRM ,, Dezvoltarea resurselor de 
bibliotecă,, 
Comitetul Tehnic Nr.1 Biblioteconomie. Informare şi     
Documentare. 
- preşedinţia Comitetului Tehnic nr.1  
- activităţi de monitorizare a documentelor de 

standardizare in domeniul biblioteconomic 
- Membrii  grupului de lucru pentru traducerea 

standardelor ISO în domeniul BID în limba română  
 

 
Pe parcursul 

anului 
 
 
 

Trimestrial 
 
 

Lunar 
 

Pe parcursul 
anului 

 
ianuarie 

 
Bibliotecarul 
coordonator 
 
 
Bibliotecarul 
coordonator 
 
 
E. Bordian  
 
E. Bordian  
 
 
E. Bordian  
T. Zasmenco  
G.Alexandrova 
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V.  ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN BIBLIOTECĂ   
 
5.1 Cercetare bibliografică  Termen de 

realizare 
Responsabil 

 - Buletin informativ asupra colecțiilor BRTȘ 
,,Repertoriul publicațiilor periodice abonate de 
BRTȘ în anul 2021”  

- Cercetări bibliografice complexe (corespunzător 
temelor proiectelor de cercetare ştiinţifice aplicative 
a INCE pentru anul 2021. 

 
Iunie  
 
Pe parcursul 
anului 

 
A. Catana 
N. Dalinițchi 
 
 
Secția AI 

5.2 Cercetări tematice  Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - ,,Economiști celebri din spațiul românesc și  
laureații premiului Nobel în economie”. 

- ,,Performanță științifică  a cercetătorilor INCE”.  
- ,,Economia creativă pentru dezvoltarea durabilă”. 
- Situația în domeniu Informației Tehnico-Științific în 

RM ( an. 2020-2021) 

August  E. Bordian  
S. Gorceag 
E. Coșleț  
E. Lupu 
T. Zasmenco 
E. Jitari  
Tulgara T. 

5.3 Cercetări sociologice Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Chestionar de investigare a nevoilor de formare 
continuă a personalului din rețeaua de biblioteci 
tehnice;  

- Sondaj sociologic ,,Analiza satisfacției utilizatorilor 
BRTȘ”. (conform prevederilor SM ISO 16439:2018 

„Informare și documentare. Metode și proceduri pentru 
evaluarea impactului bibliotecilor”) 

Ianuarie  
 
 
Noiembrie  

T. Zasmenco 
 
 
T. Zasmenco 
E. Coșleț 
Coșleț E.  

5.4 Cercetări Statistice Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Analiza indicatorilor statistici ai activității BRTȘ pe 
ultimii 5 ani.  

- Elaborarea concluziilor și impactului bibliotecii în 
comunitatea academică. În contextul promovării 
ODD ,, Specializarea inteligentă,, 

-  Analiza continutului info- documentar consumat de 
utilizatorii BRTȘ pe anii 2018-2020. 

 T. Zasmenco 
Lupu E. 
Tulgara T.  

5.5 Publicații    

 



BRTȘ: Program de activitate – 2021 

 

 

 

 

18 

 

VI. MODERNIZAREA INFRASTRUCTRURII BRTȘ. AMPLIFICAREA 
VIZIBILITĂŢII  INCE, BRTŞ ÎN SPAŢIUL ACADEMIC  VIRTUAL. 

 
6.1  Actualizarea  Softului de bibliotecă   IRBIS Termen de 

realizare 
Responsabil 

 
 
 
 

- Achiziționarea programului de automatizare în 
baza softului de Bibliotecă WEB IRBIS 64+ 

- Implementarea modulului ,,Completare” 
- Actualizarea modulului ,,Cititor” 

Pe  
parcursul 

anului 

M. Popovici  
E. Migunova  
V. Adam  
S. Moraru  

  
Crearea și dezvoltarea bazelor de date  în baza softului 

IRBIS-64 
- Crearea bazei de date „Surse neconvenţionale de 

energie” în programul IRBIS-64. 

- Completarea bazei de date ,,Fişierul de autoritate a 
cercetătorilor INCE”  

 
Pe 

parcursul 
anului 

M. Popovici 
E. Migunova 
S. Gorceag  
 

6.2 Dezvoltarea bazelor de date locale create de BRTȘ Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - BD ,,Repository Socio-Economic Sciences - National 
Institute for Economic Research în varianta 
Dispace7.0 

- Înregistrarea Repozitoriului INCE în Open AIRE, 
ROAD Open Doar, ROAR. 

- Implementarea unui soft ca manager de referințe. 
Mendeley, Citavi, Ednote. / Gestionarea 
referințelor în lucrări științifice. 

- BD ARTICE (Articole din reviste în domeniul 
economic), înregistrări, redactări. 

- BD ,,Cercetări bibliografice”. (Completare cu teme 
noi de cercetare, redactare) 

- BD „Publicații periodice din colecțiile BRTȘ”. 
(Completare, redactare). 

- Fişierul de autoritate „Vedete de subiect” 
- Baza de date a documentelor tehnico-normative  

  

Pe 
parcursul 

anului 
 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 

S. Gorceag  
O. Chirilov 
S. Gorceag  
 
O. Chirilov 
N. Dalinițchi  
 
A. Catana   
E. Lupu  
 
N. Macrii  
 
 
E. Migunova  
G. Alexandrova 

6.3 Actualizarea paginii web (www.brts.md) Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Administrarea site-ul web (www.brts.md) – 
Actualizarea rubricilor. 

- Actualizarea listei standardelor în domeniul 
biblioteconomic. 

- Actualizarea listei documentelor oficiale în domeniul 
biblioteconomic. 

- Difuzarea informaţiei despre serviciile şi activităţile 
Bibliotecii prin diverse mijloace: anunţuri, ghiduri, 
liste bibliografice tematice, date statistice etc., prin 

Pe parcursul 
anului 
 
Ianuarie 

T. Zasmenco 
Şefii de secţii 
 
G. Alexandrova 
 
 
E. Lupu 
Responsabilii 
de activități  

http://www.brts.md/
http://www.brts.md/
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intermediul site-ului web (www.brts.md)  
- Administrarea blogului LPCC 

https://lpccbrts.blogspot.com/ 

T. Tulgara 

6.4 Diseminarea informației prin rețele de socializare  Termen de 
realizare 

Responsabil 

 - Administrarea paginii în Facebook 
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Sti
intifica  

- Administrarea paginii YouTube 
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+r
epublicana+tehnico+tehnico-stiintifica   

- Administrarea paginii în Slideshare 
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-
republican-tehnico-tiinific-a-institutului-naional-de-cercetri-
economice  

Pe tot 
parcursul 
anului  

 
T. Zasmenco 
Şefii de secţii 
 
T. Tulgara 
 
S. Gorceag 
 
 
 

6.5  Modernizarea spațiilor și a echipamentului TIC  
 

  

 
 
 
 
 

- Studierea practicilor avansate de creare a zonelor de 
lucru și agrement, compatibile cu structura BRTȘ  

- Reparația cosmetică a birourilor de lucru (206, 207) 
- Asigurarea spațiilor funcționale cu minimum 10% 

mobilier adecvat. 
- Dotarea cu echipament tehnic  modern, care să 

corespundă necesităților de lucru și activităților 
organizate on-line. 

Trimestru I 
 
 
Pe parcursul 
anului  

E. Bordian.  
 
N. Popa  
 
 
 

 
 

http://www.brts.md/
https://lpccbrts.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+republicana+tehnico+tehnico-stiintifica
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+republicana+tehnico+tehnico-stiintifica
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-republican-tehnico-tiinific-a-institutului-naional-de-cercetri-economice
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-republican-tehnico-tiinific-a-institutului-naional-de-cercetri-economice
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-republican-tehnico-tiinific-a-institutului-naional-de-cercetri-economice
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ANEXE 

Anexa 1 

Indicatori de monitorizare  

Indicatori/rezultate 
Trim. 

I 
Trim. 

 II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Total 
pe an 

Dezvoltarea Colecțiilor   
Achiziții noi ( titluri) 40 35 45 80 200 
Resurse informaționale  
Catalogul Electronic (nr. înregistrări 
bibliografice ) 

120 120 100 160 500 

Repozitoriul Instituțional INCE (nr. 
documente înregistrate 

60 55 40 85 250 

Biblioteca electronică ,,Manuscrise 
științifice,, (Digitalizarea lucrărilor științifice 
nepublicate ) 

2 5 4 6 
 
 

17 
Biblioteca electronică ,,Cataloage 
industriale,, (nr. de documente digitalizate) 

15 20 15 15 
 

65 
Servicii  informaționale 
Servicii bibliometrice (nr.beneficiari) 10 10 5 15 40 
Livrare electronică de documente 

     
Imprumut Înterbibliotecar (nr. documente 
imprumutate)      
Cercetare . Publicații 
Lucrări de popularizare a științei 

 
1 1 

 
2 

Artcole publicate  
 

1 1 1 3 
Publicații electronice (articole) 1 1 1 1 4 
Ghiduri practice. Tutoriale 1 1 1  3 
Cercetări bibliografice 15 12 10 13 50 
Studii sociologice 1 

 
1 

 
2 

Note informative în domeniul Informației 
Tehnico-științifice în MD)   

1 1 2 

Activități  
Campanii de promovare a științei 

 
1 1 2 4 

Campanii de promovare a lecturii și 
bibliotecii  

1 1  2 

Mese rotunde  
 

1  1 2 

Activități de instruire pentru utilizatori  1 1 1 2 5 
Formare profesională continuă  2 2 2 2 8 
Comunicări la conferințe, ateliere 
profesionale   

1 1 1 
 

3 
Expoziții  ale lucrărilor științifice INCE 
/lansări publice  

1 1 1 2 
 

5 
Expoziții tematice (promovarea ODD) 5 6 3 7 20 
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Anexa 2  

SERVICII ELECTRONICE DE BIBLIOTECĂ ACCESIBILE LA DISTANȚĂ 
(actualizate și dezvoltate în 2021) 

 

 

 

 

Excursii virtuale în spațiile bibliotecii (tur virtual, video) www.brts.md   
Servicii de referință electronice https://brts.md/?page_id=339  
(Solicitarea și rezervarea documentelor în regim DSI ,,Difuzarea Selectivă a Informației” 

Livrarea electronică a documentelor solicitate prin: e-mail, Viber, WhatsApp, Skipe 

Serviciul ,,Întreabă bibliotecarul”   www.brts.md   
Acces la resurse științifice instituționale full text http://dspace.ince.md/jspui/ 

Furnizarea de informații despre disponibilitatea unui document specific în fondul bibliotecii 
https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI ; 

Prin telefon : +(373) 0 22 50 11 25 
Asistență și instruire pentru autoarhivarea documentelor în arhiva electronică cu acces 
deschis; (tutorial link www.brts.md)  
Instruire în crearea profilurilor personale de autor în baze de date scientometrice.  

(tutorial link www.brts.md)  
Organizarea evenimentelor virtuale (zoom, meetgoogle, https://jitsi.org/jitsi-meet/) 
Expoziții virtuale tematice; Booktrailere. https://brts.md/?page_id=41 

YouTube, https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+republicana+tehnico+tehnico-
stiintifica   
Facebook https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica 

http://www.brts.md/
https://brts.md/?page_id=339
http://www.brts.md/
http://dspace.ince.md/jspui/
https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI
http://www.brts.md/
http://www.brts.md/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://brts.md/?page_id=41
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+republicana+tehnico+tehnico-stiintifica
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+republicana+tehnico+tehnico-stiintifica
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica
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Anexa 3 

Formare profesională continuă a bibliotecarilor BRTȘ  

Tematica orelor/cursurilor de instruire 
profesională  

Termen de 
realizare 

Responsabil 

Evaluarea activității bibliotecilor specializate. 
Conform „Regulamentului privind evaluarea 
bibliotecilor publice” .  

Ianuarie  E. Bordian  

Instrumente de promovare a colecțiilor BRTȘ 
în mediul online  

Februarie T. Tulgara 

Evidența documentelor și abonamentelor 
digitale  

Martie  M. Popovici 

Instrumente de comunicare a informației în 
mediul online. Metode de elaborare a 
materialeolor informaționale. (tutoriale)   

Aprilie S. Gorceag 

Mecanismele de funcționare a împrumutului 
interbibliotecar în format electronic 

Mai  L. Nistreanu 
E. Jitari 

Elementele de bază a documentelor 
electronice: tipuri de documente și modul de 
utilizare în activitatea de bibliotecă 

Iunie  T. Zasmenco 
A. Catană 

Crearea conținutului digital (biblioteci 
electronice) 

Martie Migunova E. 
Adam V.  

Participarea la conferinţe, ateliere 
profesionale şi alte activităţi din domeniul 
biblioteconomic 

 

Pe tot 
parcursul 

anului 

Personalul 
BRTŞ 

Conferința ASEM 
Conferința ABRM 
Anul Bibliologic Naţional, BNRM 
Forumul Managerilor Bibliotecilor din cadrul  
Sistemului Naţional de Biblioteci 

Martie  

Mai 

Aprilie 

Noiembrie 

Reprezentanţi 
BRTS 
 
Reprezentanţi 
BRTS 

Participare la o activitate științifică 
profesională internațională  
Conferinţa Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice din 
Minsk, Belorusia 
Schimbul interacademic cu CID al INCE 
Romănia 

 
Octombrie 

 
 

August 

 

Atelier profesional cu rețeaua de biblioteci 
tehnice 

 

Decembrie  Zasmenco T.  
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Anexa 4 

Programul manifestărilor științifice în anul 2021 

 Perioada de 
desfășurare 

Tematica activităților Locul 

desfășurării 

Responsabil 

1. Aprile Masă rotundă ,,Asistența 
informațională a IMM prin 
cercetare și inovații,, (prezentare: 
Utilizare produselor de 
Proprietatea intelectuală în 
dezvoltarea IMM-urilor.  

BRTȘ 
În 

colaborare 
cu AGEPI 

E. Bordian 
E. Lupu 
T. Zasmenco 

2. Mai  Seminar științifico-practic 
pentru doctoranzi ,,Oportunități 
relevante de selectare a revistelor 
științifice și Bazelor de date pentru 
studiu și cercetare” 

BRTȘ E.Migunova 
E. Coșleț 
S. Gorceag 
 
 
 

2. Iunie  Lansare de carte ,,Biblioteca 
Republicană Tehnico-Științifică: 
tradiția trecutului la cerința 
viitorului. 50 ani de activitate. 
Monografie bibliografică”. 

BRTȘ A. Catana 
N.  Dalnițchii 

3. Octombrie  Masă rotundă – ,,Știința în Acces  
Deschis”. 

BRTȘ E. Bordian 
S. Gorceag 

4.  Octombrie  Panel în cadrul Conferinței 
Internaționale INCE ,,Creșterea 
economică în condițiile 
globalizării,, 

BRTȘ E. Bordian 
T. Zasmenco  

5 Noiembrie  Seminar științifico - practic 
pentru cercetători ,,Vizibilitatea 
rezultatelor științifice instituționale 
în mediul academic global”. 

BRTȘ T. Zasmenco 
Șefii de secții 
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Anexa 5 

Calendarul expoziţiilor tematice în anul 2021 

Perioada de 
realizare 

Tema / genericul Locația Responsabil 

Ianuarie 
01.01 – 
10.01 

 

,,O cultură a asistenţei - o cale către pace – modalitate 
de combatere a culturii indiferenţei, a risipirii şi a 
confruntării”. /1 ianuarie - Ziua mondială a păcii / 
,,Mesajul acestui an, 2021 – ,,O cultură a asistenţei ca o 
cale către pace – drept o modalitate de combatere a 
culturii indiferenţei, a risipirii şi a confruntării atât de 
răspândite în aceste zile”. Această zi a fost instituită de 
papa Paul al VI-lea (1963-1978)(Vatican) la 8 decembrie 
1967 şi celebrată pentru prima dată la 1 ianuarie 1968. 

Hol BRTȘ 
et.II 

 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

11.01 – 
23.01 

,,Un mediu sănătos este indispensabil pentru o 
economie durabilă și o societate  echitabilă”. 
/11 ianuarie Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor 
Naturale/  

Hol BRTȘ 
et.II 

 

Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

14.01 – 
27.01 

„Mihai Eminescu – poet, prozator, dramaturg, 
traducător și publicist” 
/ 15 ianuarie - Ziua Comemorării marelui poet al 
neamului, Mihai Eminescu. 
Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova - 15 
ianuarie. / (Instituită prin Hotărârea Parlamentului nr.74 
din 12 aprilie 2012 şi are ca scop promovarea culturii 
naţionale, a valorilor culturale autentice, 
precum şi a personalităţilor artistice din 
domeniul culturii.)  
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
– Obiectivul nr.11 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 
 
 
 

27.01 – 
02.02 

„Protecţia datelor cu caracter personal – obligaţie 
pozitivă a Statului”.  
/ 28 ianuarie - Ziua europeană a protecţiei datelor 
personale / 

Hol BRTȘ 
et.II 

 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
26.01 – 
10.02 

,,Educaţia ecologică - educaţia pentru 
responsabilitatea globală”. 
/ 26 ianuarie - Ziua Internaţională a Educaţiei Ecologice. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2010 - 2020 Deceniul de luptă împotriva 
deșertificării.   

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
– Obiectivul nr.15 
,,Rolul educației ecologice factor-cheie al 
soluționării problemelor de mediu în 
secolul XXI”. 

Hol BRTȘ 
et.II 

 

 
Lupu E.  
Coșleț E. 
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 



BRTȘ: Program de activitate – 2021 

 

 

 

 

25 

 

Februarie 
 

02.02 – 
10.02 

„Să învățăm împreună să fim în siguranță” 
/ 2 februarie - Ziua europeană a siguranţei pe Internet / Hol BRTȘ 

et.II 
 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
11.02 – 
28.02 

,,Economia creativă pentru dezvoltarea durabilă”. 
 / În contextul - 2021 - Anul internațional 
al economiei creative pentru dezvoltare 
durabilă (International Year of Creative 
Economy for Sustainable Development)./  

Hol BRTȘ 
et.II 

 

 
Lupu E.  
Coșleț E. 
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 

 
10.02 – 
28.02 

 

„Modele feminine în știință și cercetare”  / 11 
februarie Ziua Internaţională a femeilor din 
domeniul ştiinţei /  Adoptată la 22 
decembrie 2015 de Adunarea Generală a 
ONU. 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
– Obiectivul nr.5  

Hol BRTȘ 
et.II 

 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 14 februarie - Ziua Internațională a dăruirii de carte 
 

 

 
28.02 – 
10.03 

1 Martie. Mărțișorul - tradiții, 
obiceiuri, legende . Hol BRTȘ 

et.II 

 
BRTȘ 

 
Martie 
01.03 - 
12.03 

,,Dezvoltarea energiei regenerabile din Republica 
Moldova”. / 5 martie - Ziua mondială a eficienţei 
energetice.  
  2014 -2024 Deceniul energiei durabile 

pentru toţi 
  Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă – Obiectivul nr.7  

Hol BRTȘ 
et.II 

 

 
 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
10.03 – 
23.03 

 
 

,,Poluarea cu plastic - una dintre problemele 
existenţiale ale omenirii”. 
/ 15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorului/  
- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – 
Obiectivul nr.12  
Tema anului 2021 – ,,Combaterea poluării 
cu plastic”, propusă de Consumers International, o 
comunitate a instituțiilor și asociațiilor din domeniul 
protecției drepturilor consumatorilor ce numără peste 
200 de organizații membre din peste 100 de țări.  

Hol BRTȘ 
et.II 

 

 
Lupu E.  
Coșleț E. 
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
 

 
20.03 – 
02.04 

”Pădurile – comoara biodiversității” 
/ 21 martie - Ziua internaţională a pădurii, declarată de 
ONU în anul 2013. /  

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă:                                                   
Obiectivul nr.13                                                              
Obiectivul nr.15                                                              
Obiectivul nr.16 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L 
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23.03 – 
10.04 

,,Planeta noastră - viitorul nostru. Să combatem 
împreună schimbările climatice.” 
/ 23 martie - Ziua Mondială a Meteorologiei / 
Tema anului 2021 – 
„Oceanul, clima și timpul 
(vremea)”. 
În contextul - 2021-2030 
Deceniul științei oceanice pentru dezvoltare durabilă 
(International Decade of Ocean Science for Sustainable 
Development). 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 
 

 
Aprilie 
02.04 – 
07.04 

,,Rolul contabilului în asigurarea „sănătăţii” 
economiei naţionale”. 
/ 4 aprilie – Ziua contabilului (prin Decret  prezidențial 
Nr. 646  din  30.11.2010). / 

Hol BRTȘ 
et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L 

 
07.04 –
26.05 

,,Implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă - 
indicatori adoptați și recunoscuți la 
nivel global “. 
/ În contextul - 2021 - Anul internațional 
al economiei creative pentru dezvoltare 
durabilă (International Year of Creative 
Economy for Sustainable Development)./ 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

 
07.04 – 
23.04 

,,Activăm împreună pentru sănătate . Sănătatea este 
un drept uman”. 
 / 7 aprilie - Ziua mondială a sănătăţii (Se sărbătorește din 
1950, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății, 
pentru promovarea cunoștințelor despre 
sănătate și atragerea atenției asupra unor 
probleme globale în domeniul sănătății.) / 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
– Obiectivul nr.3 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L 

 
23.04 - 
15.05 

„Bibliotecarii - intermediari onești între carte și 
public”. 
 / 23 aprilie - Ziua bibliotecarului . Decretul Președintelui 
Republicii  Moldova nr.189-V din 08 februarie 2010. / 
 /23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii şi 
a Dreptului de Autor.  
Se sărbătoreşte în întreaga lume din anul 
1995, la iniţiativa UNESCO. /   

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

26.04 – 
15.05 

,,Rolul IMM-urilor în economie. Utilizarea PI pentru a 
deveni mai puternice, mai competitive și mai 
durabile.” 
,,Condiții favorabile IMM-urilor pentru stimularea 
inovației și creativității.” 
/ 26 aprilie Ziua Internațională a Proprietății Intelectuale/ 
Tema anului 2021 – „IMM-urile și PI. Cum să vă 
comercializați ideile ”.  „Proprietatea intelectuală și 
IMM-urile: comercializați-vă ideile”. 
Campania Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale 2021 
– este dedicată rolului cheie pe care IMM-urile îl joacă în 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=289104
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_c%C4%83r%C8%9Bii_%C8%99i_a_drepturilor_de_autor#cite_note-3
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_c%C4%83r%C8%9Bii_%C8%99i_a_drepturilor_de_autor#cite_note-3
http://en.unesco.org/


BRTȘ: Program de activitate – 2021 

 

 

 

 

27 

 

economie și modului în care pot utiliza PI pentru a deveni 
mai puternice, mai competitive și mai durabile. 

Mai 
15.05 – 
29.05 

 

,,Impactul schimbărilor climatice pentru omenire “. 
, Schimbările climatice - pericolul 
dezvoltării durabile a umanității”. 
/ 15 mai Ziua internaţională de acţiune 
pentru climă ./ 

Hol BRTȘ 
et.II 

Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

17.05 – 
03.06 

,,Acces la informație pentru o dezvoltare durabilă”.  
/ 17 mai - Ziua internaţională a telecomunicaţiilor şi 
societăţii informaţionale (Instituită de ONU în 2006, prin 
Rezoluţia 60/252, pentru a informa publicul larg despre 
beneficiile Internet-ului,tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicare,pentru înlăturarea 
obstacolelor de ordin tehnologic). /  
   Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.9 

Hol BRTȘ 
et.II 

 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

20.05 – 
31.05 

,,Performanțe importante de măsurare în facilitarea 
comerțului mondial”.   
/ 20 mai - Ziua Mondială a Metrologiei. /    
Tema Zilei Mondiale a Metrologiei din 2021 - ,, 
Măsurători pentru comerțul mondial”. „Această temă a 
fost aleasă pentru a crea conștiința performanțelor 
importante de măsurare a performanței în facilitarea 
comerțului de încredere la nivel mondial, asigurându-vă 
că produsele îndeplinesc necesitățile și liniile directoare 
și satisfacerea așteptărilor de calitate a cumpărătorului”.  
worldmetrologyday.org. 

Hol BRTȘ 
et.II 

Lupu E.  
Coșleț E. 
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 

Iunie 
31.05  - 
04.06 

Săptămâna Verde Europeană și Pactul Verde 
European pentru Moldova 2021 
Săptămâna Verde Europeană 2021 - 31 
mai - 04 iunie.  
Săptămâna Verde - cea mai mare conferință 
anuală europeană pe tema politicii de 
mediu, care reunește reprezentanți ai administrațiilor 
publice, ai industriei, ai organizațiilor neguvernamentale, 
ai mediului academic și ai presei pentru un schimb unic 
de idei și de bune practici.    
Tematica anului 2021 este dedicată - ,,Ambiției zero 
poluare”. 
Anul 2021 - an verde! 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
 

BRTȘ 
 

04.06 – 
28.06 

,,Împreună putem păstra medul curat!” 
/ 5 iunie - Ziua Mondială a Mediului (Instituită de ONU în 
1972, prin Rezoluţia 2994 (XXVII), pentru a 
spori gradul de conştientizare a necesităţii 
de păstrare şi ameliorare a mediului)./     
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
– Obiectivul nr.15 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 
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26.06 -
10.07 

 

,,Invențiile - motorul-cheie al creșterii economice şi al 
bunăstării”. 
/26 iunie - Ziua inventatorului şi raţionalizatorului /  
Tema anului 2021 - ? 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Lupu E.  
Coșleț E. 
Alexandrova G. 
Ivanova M. 

 
Iulie 

11.07 – 
11.08 

,,Evoluția demografică în Republica Moldova”. 
/ 11 iulie - Ziua mondială a populaţiei. Acest eveniment a 
fost marcat pentru prima dată în 1989, la recomandarea 
Consiliului Director al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. Data de 11 iulie a fost aleasă ca 
urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populației 
globale, în această zi a anului 1987. / 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
11.07 –30.07 

 

,,Dezvoltarea pieței legumelor și fructelor organice”.  
/ În contextul - 2021 - Anul internațional 
al fructelor și legumelor (International 
Year of Fruits and Vegetables)./  
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă - Obiectivul nr 12 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

 
August 
13.08 – 
25.08 

,,Dezvoltarea capacității sectorului financiar”.  
/ 15 august - Ziua lucrătorului din domeniul financiar. 
Aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 
nr. 216 din 12 iulie 1995 / 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
15.08 – 
30.08 

,,Creativitate, operativitate și dinamism în 
dezvoltarea infrastructurii - aspect arhitectural 
contemporan”. 
/ 15 august - Ziua lucrătorului din construcţii - a doua 
duminică a lunii august. 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 307 din  
17.05.1994 / 

Hol BRTȘ 
et.II 

Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

 
25.08 – 
17.09 

,,Limba română – limba integrării europene„  
/ 27 august – Sărbătoarea Națională Ziua Independenţei 
Republicii Moldova   
30 ani de la proclamare 
31 august – Sărbătoarea Națională 
Ziua Limbii Române / 

Hol BRTȘ 
et.II 

 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
Septembrie 

 
01.09 - 
20.09 

 

,,Importanța alfabetizării și educării societății”. 
/ 8 septembrie - Ziua mondială a știinţei de carte./ Pe 17 
noiembrie 1965, UNESCO a decis ca în fiecare an, la 8 
septembrie, să fie celebrată Ziua mondială a științei de 
carte, cunoscută, de asemenea, și sub 
numele de Ziua Internațională pentru 
alfabetizare.  
/ 8 septembrie - Ziua mondială a 
literaturii./  
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
- Obiectivul nr.4 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 
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20.09 - 
24.09 

,,Învinge indiferenţa, cucereşte pacea!” / 21 
septembrie - Ziua Internaţională a Păcii / / 
În contextul - 2021 Anul internațional al păcii 
și al încrederii  
(International Year of Peace and Trust). 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
- Obiectivul nr.16 

Hol BRTȘ 
et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
24.09 – 
01.10 

,,Noi provocări în cercetarea economică…”  
/ 26 septembrie - Ziua economistului din Republica 
Moldova . Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 
1281 din 30.09.2002. / 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
25.09 – 
17.10 

,,Turismul - valoare socială, culturală, economică.” 
/ 27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului, marcată, în 
fiecare an de către 159 de ţări, şase teritorii, doi membri 
cu statut de observator şi peste 500 de membri afiliaţi, 
componente ale Organizaţiei Mondiale a 
Turismului (UNWTO) - agenţie specializată 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), 
sărbătorită prima oară în întreaga lume în 
anul 1980 
Tema Zilei Mondiale a Turismului 2021 - 
???? 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

 
25.09 - 
26.09 

Festivalul Mărului - Festivalul Național 
al Mărului va fi organizat în ultima 
sîmbătă și duminică a lunii septembrie cu 
scopul promovării producției autohtone 
de mere.  
Genericul ,,Festivalul Mărului anul 2021 - ?????”. 

 
Hol BRTȘ 

et.II 
 

 
BRTȘ 

 
 
 

 
Octombrie 

02.10 – 
16.10 

,,Păstrăm legenda vie. Vinificația - cultura și tradiția 
neamului”. / 2-3 octombrie Ziua Naţională a Vinului, 
Ediția  Jubiliară a XX-a, 2021 /  ( Sloganul anului 2021 - ?)  
A fost anunțat concursul de elaborare a unui logo 
permanent al festivalului, care va fi lansat la ediția 
jubiliară din anul 2021. 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
14.10 – 
30.10 

 

,,Importanţa standardelor și impactul lor asupra 
economiei globale.”  /14 octombrie - Ziua Mondiala a 
Standardizării / Tema anului 2021 - ? 
25-29 octombrie 2021 - Săptămâna 
Mondială a Standardelor. 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

 
15.10 - 
25.10 

,,Drumul pâinii: de la bobul de grâu la pâinea noastră 
cea de toate zilele’’ 
 / 16 octombrie - Ziua mondială a pâinii (a fost adoptată la 
reuniunea ONU în 1979, prin Rezoluţia A/RES/35/70. 
Scopul – sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
problema alimentară mondială și consolidarea 
solidarității în lupta împotriva foametei, malnutriției și 
sărăciei). / 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 
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• 2019-2028  Deceniul agriculturii familiale. 
• 2016-2025  Deceniul de acţiune privind 

alimentaţia 
   Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.2 

 
octombrie 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică ,,Creşterea 
economică în condiţiile globalizării: ...., ediţia a 16-a, 
organizată de INCE.  
/ Aniversarea INCE - 75 ani. ... 

 BRTȘ 

 
octombrie 

Accesul Deschis. Programul EIFL-OA Moldova asigură 
dezvoltarea Accesului Deschis în baza iniţiativei Accesului 
Deschis de la Budapesta(februarie 2002); Declaraţia de la 
Bethesda privind politica editorială (iunie 
2003); Declaraţia de la Berlin privind 
Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul 
Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (octombrie 
2003)  
   Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă – Obiectivul nr.17 

 BRTȘ 

 
31.10 – 10. 

11 

,,Dezvoltarea ramurii de transport - aspectul cheie al 
economiei naționale”. 
Dezvoltarea ramurii de transport în mod incontestabil 
contribuie la creșterea competitivității, facilitarea 
integrării economice în Uniunea Europeană, ce permite 
intensificarea schimburilor comerciale”. 
/ 31 octombrie Ziua automobilistului / 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 

 
Noiembrie 

06.11 - 
24.11 

,,Dezvoltarea cercetării ştiinţifice 
interdisciplinare, 
fundamentale şi aplicative “. 
/ 10 noiembrie - Ziua 
Internațională a Științei pentru 
Pace și Dezvoltare Proclamată de UNESCO la 2 noiembrie 
2001 în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței 
generale, prin Rezoluția 20/31C. Ziua Ştiinţei în R. 
Moldova 10 noiembrie. /  
   Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
Obiectivul nr.9                                                                            
Obiectivul nr.17    

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
11.11 – 
24.11 

,,Îmbunătățirea calității expertizei în domeniul 
securității industriale.”  
/ 11 noiembrie - Ziua Mondială a Calității / 
Tema anului 2021 - ?11 noiembrie 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

Lupu E.  
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
Coșleț E. 
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25-11 – 
09.12 

,,Inovaţiile tehnologice – motorul creşterii producţiei 
agricole și industriale”. 
/ 28 noiembrie - Ziua lucrătorului din 
agricultură şi industria prelucrătoare . / 
 2019-2028  Deceniul agriculturii 

familiale. 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă  
Obiectivul nr.2 
Obiectivul nr.13 

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L. 

 
Decembrie 

09.12 – 
20.12 

,,Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”. 
/ 10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului (Instituită de ONU în1950, prin Rezoluţia 423(V). 
Marchează aniversarea adoptării în 1948 a 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului). 
/ 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
Obiectivul nr.16 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L 

 
10.12 – 
29.12 

,,Laureații Premiului Nobel în Economie”. 
/ 10 decembrie – Ziua Premiului Nobel (Nobeldagen)/ 
Din 1901, laureaţilor le sunt înmânate Premiile Nobel în 
data de 10 decembrie, 
ziua în care se comemorează moartea lui Alfred Nobel. 

 
 

Hol BRTȘ 
et.II 

 
Lupu E. 
Alexandrova 
G. 
Coșleț E. 
Ivanova M. 

 
20.12 – 
31.12 

,,Cercetări privind calitatea energiei electrice și 
soluții pentru creșterea eficienței energetice”. 
 / 22 decembrie – "Ziua energeticianului", în conformitate 
cu Hotărîrea Sovietului  Suprem al R.S.S. 
Moldova nr. 433-XII din 26 decembrie 
1990. / 
   2014 -2024 Deceniul energiei 
durabile pentru toţi 
   Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – 
Obiectivul nr.7  

 
Hol BRTȘ 

et.II 

 
Tulgara T. 
Jitari E. 
Nistreanu L. 
Morari S. 
Capcanari L 

 
29.12 – 
19.01 

,,Reconstrucția ecologică a cadrului natural - 
necesitate actuală”. /29 decembrie - Ziua mondială 
pentru conservarea diversităţii biologice / 
 - 2011 - 2020 Deceniul de acţiune pentru 

biodiversitate 
 - 2010 - 2020 Deceniul pentru deşerturi 

şi combaterea deșertificării 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă –  Obiectivul nr.15 
Obiectivul nr.16 
 
 
 
 
 
 
 

  
Lupu E. 
Coșleț E. 
Alexandrova 
G. 
Ivanova M. 
 



BRTȘ: Program de activitate – 2021 

 

 

 

 

32 

 

 
 

 

Expoziții extramuros 

 
 

13.03 – 
16.03 

,,Poluarea cu plastic - una dintre problemele 
existenţiale ale omenirii”. 
/ 15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorului/  
- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă – Obiectivul 
nr.12  
Tema anului 2021 – ,,Combaterea poluării 
cu plastic.” -  Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă – Obiectivul nr.12 

 
 

UCCM 

 
 
Tot colectivul 

 
13.05 - 
16.05 

FOOD & DRINKS  
Expoziţie internaţională specializată 
de produse alimentare şi materii 
prime pentru producerea acestora, 
ediţia a XXVII-a.  

 
CIE 

Moldexpo 

 
 
Tot colectivul 

 
13.05 - 
16.05 

FOOD    TECHNOLOGY   
Expoziţie internaţională specializată de 
echipamente şi tehnologii pentru 
industria alimentară şi de prelucrare, 
ediţia a XXVII-a. 

 
CIE 

Moldexpo 

 
Tot colectivul 

 
13.10 - 
16.10 

FARMER  
Expoziţie-târg internaţională 
specializată de produse, utilaje, 
tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia 
a XXIV-a.  

 
CIE 

Moldexpo 

 
Tot colectivul 

 
13.10 - 
16.10 

MOLDAGROTECH (autumn)    
Expoziţie internaţională specializată de 
maşini, echipamente şi tehnologii pentru 
complexul agroindustrial, ediţia a XXXIX-
a. 

 
CIE 

Moldexpo 

 
Tot colectivul 
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