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MISIUNEA BIBLIOTECII REPUBLICANE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE 

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este o instituţie publică specializată care are 
misiunea de a asigura accesul nelimitat la resursele documentare şi serviciile informaţionale 
(proprii și externe), de a genera conținuturi deschise pentru diseminarea rezultatelor 
ştiinţifice și eficientizarea proceselor de studiu, cercetare şi inovare în domeniile economiei, 
tehnicii și industriilor conexe.   

Valori 
–  Resurse umane  
–  Accesibilitate 
–  Calitate 
–  Creativitate 
–  Tehnologii 
 
PRIORITĂȚILE ANULUI 2017 

 
Activitatea BRTȘ în anul 2017 s-a axat prevalent pe politica de dezvoltare a colecțiilor, 

modernizarea serviciilor și utilizarea şi diseminarea informaţiei prin prisma Declaraţiei  privind 
implicarea bibliotecilor în promovarea şi realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)” 
în baza „Agendei ONU-2030 şi priorităţile de ţară”. În acest context ne-am propus de a eficientiza 
activitatea instituției prin diversificarea resurselor și produselor informaţionale,  în baza analizei 
cerințelor și  necesităţilor actuale ale utilizatorilor.  

 

Programul managerial al Bibliotecii Tehnico Ştiinţifice a INCE pentru anul 2017 a cuprins 
următoarele obiective de bază. 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor personalului de bibliotecă pentru diseminarea 
eficientă a informaţiei şi serviciilor cu adevărat utile comunităţii şi mediului academic. 

 Dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă prin: achiziții noi de 
carte și seriale în domeniile prioritare ale economiei naționale, completarea cu 
documente digitale şi digitizate, în scopul extinderii accesului la informaţii, al conservării 
şi valorificării colecţiilor tradiţionale de bibliotecă.  

 Promovarea comunicării ştiinţifice prin diseminarea publicaţiilor şi rezultatelor cercetării 
ştiinţifice a INCE în spaţiu academic naţional şi internaţional (indexarea revistelor 
ştiinţifice INCE  în baze de date naţionale şi internaţionale).  

 Dezvoltarea Repozitoriului INCE, ca soluție unică  pentru prezervarea cercetărilor 
științifice în format  digital, 

 Actualizarea şi redactarea bazei de date ,,Fişierul de autoritate a cercetătorilor INCE”  în 
programul IRBIS -64. 

 Crearea bazei de date tematice „Surse neconvenţionale de energie”; (Obiectivul 7: al Agendei 
ONU 2030,Energie accesibilă și curată). 

 Elaborarea biobibliografiei  ,,Tudor Bajura – Savant. Profesor”; 
 Extinderea şi diversificarea serviciilor în bibliotecă pentru  tineri antreprenori, pentru 

persoane dezavantajate, educația financiară pentru elevi (în colaborare cu  cercetătorii 
științifici  INCE)  

 Implicarea în proiecte naţionale şi internaţionale (cu impact de atragere a resurselor 
documentare, implementări de tehnologii informaţionale,etc.).  
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REALIZĂRI PRINCIPALE  ÎN ANUL 2017  
 

 Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă prin completarea cu achiziții  de documente 
(tradiționale și digitale); 

 Diversificarea resurselor și crearea de noi conținuturi digitale pentru augmentarea 
comunicării ştiinţifice în spaţiu academic naţional şi internaţional (înregistrarea 
publicațiilor ştiinţifice INCE în baze de date naţionale şi internaţionale). 

 Crearea și actualizarea bazelor de date locale și plasarea lor pe pagina web a bibliotecii  
www.brts.md. 

 Extinderea accesului constant la resursele informaționale și documentare ale BRTȘ prin 
diversificarea gamei serviciilor  interactive pentru publicul larg ; 
 

 Instruirea utilizatorilor și bibliotecarilor  în vederea utilizării tehnologiilor și aplicațiilor 
noi în bibliotecă (cursul de inițiere IT pentru persoane dezavantajate, asistență în crearea 
profilului personal al autorului în baze de date internaționale, colectarea și sistematizarea 
datelor bibliometrice, serviciul electronic ,,Diseminarea Selectivă a Informației – DSI). 
 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor personalului de bibliotecă pentru eficientizarea 
serviciilor/proceselor moderne de bibliotecă. Instruirea formală şi nonformală a 
personalului  (studii de masterat la USM, cursuri de specialitate de scurtă durată, 
conferinţe, seminare, mese rotunde, etc.) 

 

 Organizarea și participarea la diverse activități științifice și culturale, campanii de 
promovare a lecturii și bibliotecii, a Accesului Deschis la informații și Știința deschisă. 

 

DEZVOLTAREA ȘI ORGANIZAREA COLECȚIILOR 
 
Colecţiile BRTŞ sunt organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor 
prin achiziţii, donaţii, schimb de publicaţii şi alte surse de completare.  
 

Existent la sfârşitul anului 2017: 
La sfârşitul anului 2017, colecţia Bibliotecii Republicană Tehnico - Ştiinţifică constituie 

12 201 128  

de titluri în 13 583 983 unităţi materiale. Valoarea totală a colecţiei este de 9 497 393 lei 92 

bani. 

Figura 1, 2.  

Cărți, publicații seriale la 31.12.2017                                     Documente speciale la 31.12.2017. 

http://www.brts.md/
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În funcţie de tipul documentelor în bibliotecă cuantumul maxim îl ocupă documentele 

brevetare – 91,70 %, urmat de cataloage industriale – 3,35 %, documentele tehnico-normativă – 

2,81 %, publicaţii periodice – 0,76 %, broşuri – 0,67 %, cărţi – 0,64 %, documente nepublicate – 

0,03 şi cuantumul minim ocupând-ul documentele electronice cu 0,01 %.  

Intrări în cursul anului 2017 

Colecţiile BRTŞ sunt organizate şi dezvoltate multidisciplinar (ştiinţe economice, științe tehnice, 

științe agricole, ecologie, industrie și ramuri conexe) în raport cu nevoile și cerințele de 

informare ale utilizatorilor. Procesele de selecţie, achiziţie, înregistrare şi depozitare a diverselor 

tipuri de publicaţii de la cărţi până la documente multimedia s-au realizat prin următoarele 

activităţi: 

 Aplicarea principiilor de bază ale dezvoltării colecţiilor: accesul liber la informaţie, 
respectarea dreptului libertăţii intelectuale, profilarea şi echilibrul, selectivitatea, 
coordonarea şi cooperarea etc.; 

 Orientarea prioritară a structurii şi componenţei colecţiilor de documente pentru 
susţinerea procesului educaţional şi a activităţii de cercetare; 

 Crearea unui cadru de colaborare dinamică care să faciliteze participarea 
cercetătorilor INCE la procesul de dezvoltare a colecţiilor de documente şi a bazelor de  
date; 

 Studierea ofertei pieţei editoriale, precum şi pentru realizarea comenzilor de 
publicaţii; 

 Intensificarea relaţiilor cu mediul academic din ţară şi din străinătate în vederea 
creşterii numărului de documente achiziţionate prin donaţii şi schimb de publica. 
 

 Alocaţiile bugetare, donaţiile, schimbul de publicații au fost resursele prin care s-a realizat 
completarea fondului BRTȘ. În anul 2017 s-au pus la dispoziţia utilizatorilor 333 titluri noi în  
726 de volume în valoare totală 123830 lei 29 bani. 

 Din numărul total de intrări noi, 285 exemplare sunt cărţi, 505 volume publicaţii seriale, 2 
documente electronice, 8 documente nepublicate, 25 documente tehnico normative şi 31 broşuri 
(autoreferate),  din care  au fost procurate - 380 volume; donații – 315, din ele 47 volume editate 
de Centrul Editorial INCE;  schimb de publicații cu alte instituții - 31 volume. 

Tabelul 1 

Anul Titluri Volume Suma, lei 

2013 257 960 212 893,19 

2014 215 1011 214 541,02 

2015 728 1187 189 237,67 

2016 510 1057 142 647,92 

2017 333 726 123830 , 29 

Intrări noi  în colecțiile BRTȘ, anii 2013-2017 
 

Achizițiile de documente în ultimii 5 ani atestă o descreştere semnificativă în ceea ce priveşte 

finanţarea achiziţiilor.  În anul 2017, intrările constituie cu  177 titluri de publicaţii mai puţin 

decât în 2016 şi cu 76 titluri mai mult decât în anul 2013. In acest an colecția de documente 

normativ-tehnice s-a actualizat și completat cu 25 de standarde noi în domeniul 

managementului calității.                                                                                 
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Figura  3  

 

Dacă e de luat în procente, după titluri, primite în perioada respectivă, din numărul total de 
intrări avem: în limba română 69%; în limba rusă – 20 %; în limbi străine – 11 %.                                                                   

 
Figura 4  

 
 

 
 
 

  O sursă importantă de completare a colecţiilor de bibliotecă sunt alocaţiile bugetare, 

astfel, în colecţiile Bibliotecii pe parcursul anului 2017 din aceste surse au intrat: documente 

tehnico-normative (standarde naţionale) - 25 titluri(procurate  de la ISM în sumă de 3391 lei 20 

bani; cărţi şi reviste (din contul datoriilor ce s-au acumulat la ÎI Deleu&Delev către instituţia 

noastră) în bibliotecă au intrat 93 titluri cărți în 94 volume şi 3 titluri reviste în 5 volume în 

sumă de 22287,50  lei. Au rămas datorii în sumă de 75 452,88 lei  care au fost eșalonate 

pentru an. 2018.  Prin abonare din alocaţiile bugetare s-au procurat 43 titluri de reviste  în 

sumă de 79 934,00 lei, dintre care:  

 15 titluri – ediţii din Republica Moldova  
 7 titluri – ediţii din România  
 21  titluri – ediţii din Federaţia Rusă . 

 

Abonarea publicaţiilor periodice pentru anul 2017 s-a înfăptuit prin intermediu SRL 

„MOLDPRESA GRUP”. Din totalul de 43 titluri abonate, au intrat în bibliotecă pe parcursul anului 

în curs 41 titluri (35 reviste şi 6 ziare). Două titluri şi-au sistat apariţia. La evidenţă au fost luate  

256 volume în sumă de 75563,51  lei. 
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O altă sursă de dezvoltare a colecţiei BRTŞ sunt donaţiile oferite cu titlu gratuit de către 

persoane fizice (autori, descendenți ai autorului, persoane particulare etc.), sau persoane 

juridice (edituri, asociații culturale, organizații guvernamentale și nonguvernamentale, 

ambasade etc.). Deşi reprezintă o sursă ocazională, neritmică, donaţiile sunt binevenite pentru 

orice bibliotecă, în special în condiţiile lipsei de mijloace financiare adecvate pentru achiziţii. 

Ponderea în dezvoltarea colecţiilor a publicaţiilor ce constituie obiectul unor donaţii reprezintă 

93 % sau 201 titluri în 315  unităţi materiale în sumă de 19421 lei 78 lei.  

Donaţii persoane juridice. Volumul de publicaţii provenite din această sursă constituie 123 

titluri în 190  unităţi materiale. Din ele: 118 titluri 128 volume cărți şi broşuri, documente 

electronice - 2 titluri în 3 volume, documente nepublicate (rapoarte) - 1 titluri în 1 volum, reviste 

- 2 titluri în 58 volume. (Anexa nr.1). 

Complexul editorial INCE. Volumul de publicaţii provenite din această sursă constituie 11 

titluri în 47 unităţi materiale, dintre care: 11 titluri în 30 volume cărți şi broşuri, reviste - 0 titluri 

noi din cele vechi 17 volume.( Anexa nr.1) 

Donaţii persoane juridice. Prin această sursă  în colecţiile BRTŞ au intrat pe parcursul anului 

2017 67  titluri în 78  unităţi materiale, dintre care: 60 titluri în 71 volume cărți şi broşuri, 

documente nepublicate (teze) - 7 titluri în 7 volume. 

În anul 2017 prin activitatea schimbului de publicaţii BRTŞ a primit 11 titluri în 31 în valoare 

de 3166,30 lei.  

Nr. or Persoane juridice Primit Suma, lei Transmis Suma, lei 
1 Biblioteca ASEM 8 tit./11 u.m. 1630,30 12 u.m 1370,00 

2 AGEPI 3 tit./20 u.m. 1536,00   

 

Fondul de schimb este organizat în baza publicaţiilor editate de Complexului editorial 

INCE, dubletelor şi ediţiilor provenite din donaţii. Scopul acestei activităţi este completarea 

suplementară a colecției de bibliotecii precum şi promovarea publicaţiilor cercetătorilor INCE.  

Activitatea de catalogare şi clasificare a documentelor  
În anul 2017 procesele de prelucrare, clasificare şi catalogare a publicaţiilor noi intrate a 

realizat secţia „Achiziţie şi prelucrare”, axându-se pe crearea bazei de date în corespundere cu 

standardele în vigoare şi în ideea constituirii unui sistem eficient de regăsire a informaţiei. 

Această secţie a completat baza de date în anul curent cu 308 înregistrări bibliografice. 

Pentru a înlătura erorile de sistem şi pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor 

utilizatorilor au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

  prelucrarea curentă a documentelor şi organizarea bazei de date; 

  analiza şi codificarea (în baza CZU) a conţinutului documentelor prelucrate; 

  controlul coerenţei indicelor CZU şi a descriptorilor atribuiţi; 

  atribuirea CZU pentru  revista Economie şi sociologie 

  coordonarea activităţii de catalogare în subdiviziunile bibliotecii; 

  securizarea datelor din baza de date.                                 

Actualizarea catalogului electronic în baza sistemului automatizat integrat de bibliotecă 

„IRBIS” numără 55475 înregistrări, din care 308 descrieri bibliografice au fost catalogate în 

perioada de referinţă. S-a continuat  redactarea înregistrărilor din baza de date „Fond”, ce au 

fost conversate în anul 2010 din sistemul de bibliotecă MARC, ce însumă cifra de 23197 de 

înregistrări bibliografice.  
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In anul 2017 de secţia AP a fost organizată şi se actualizează în continuare baza de date 

„Publicaţii periodice”, care la moment însumează 713 de înregistrări (titluri). 

În perioada respectivă au fost printate 1623 fişe de catalog, din ele 233 pentru Catalogul 

topografic al BRTŞ. Au fost descrise  fişe ale publicațiilor în număr de 1458 (din ele publicaţii - 

421 , fişe - 1037). 

Cataloagele tradiţionale în vederea intercalării şi extragerii fişelor, verificării şi prezentării 

grafice ale acestora. Au fost intercalate în cataloagele tradiţionale a bibliotecii, conform 

normelor biblioteconomice 1737 fişe. (Catalogul alfabetic de serviciu – 490 fişe, Catalogul 

alfabetic pentru cititori – 524 f., Catalogul sistematic 676 f.. Catalogul sistematic pentru 

autoreferate 42 fişe, Catalogul publicaţiilor periodice  5 fişe.). În baza redactării  au fost 

eliminate  20 fişe (Catalogul Sistematic-5, Catalogul alfabetic pentru cititori – 16 f, Catalogul 

alfabetic de serviciu – 1fişe ).  

Cu susţinerea sistemului “IRBIS”, s-a continuat formarea fişierului de autoritate “Vedete 

de subiect”, care conţine date de autoritate ce reprezintă forma stabilită, care trebuie tratată 

unitar pentru vedete de subiect la crearea descrierii bibliografice şi care serveşte ca criteriu de 

regăsire în catalogul electronic. Fişierul însumeză 10339 înregistrări, completînduse în anul 

2017 cu 141 vedete noi. Întreţinerea fişierului de autoritate se face prin corectarea, completarea, 

verificarea înregistrărilor de autoritate. 

 

Organizarea şi conservarea colecţiilor 
 

Biblioteca Republicană Tehnico Ştiinţifică în anul 2017 a realizat unele măsuri concrete de 

securitate şi integritate a colecţiilor. În vederea asigurării condiţiilor optime de conservare a 

tuturor documentelor din colecţii au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 preluarea şi conservarea în serviciile depozitare a tuturor documentelor intrate în colecţie; 

 desprăfuiri şi reorganizări de fonduri; 

 organizarea accesului liber în toate sălile de lectură. 

 Constituirea catalogului topografic (scrierea fişelor și verificarea documentului la raft). 

 Alte lucrări specifice depozitelor: 

preluarea de la sectorul evidenţă şi introducerea în circuitul lecturii a 334 exemplare de 

cărţi, broşuri şi documente nepublicate,2 documente electronice, 7 manuscrise ( teze de doctor 

în științe), 505 reviste şi 357 ziare.  Din colecţia bibliotecii au fost selectate  peste 6530 volume 

pentru diverse expoziţii. În sălile de lectură utilizatorii au consultat - 6858 cărți și broșuri, 

reviste și ziare - 20338, standarde și documente tehnice – 2330, cataloage industriale – 77116, 

brevete de invenție - 403481. 

 În anul 2017 s-a continuat cu verificarea fondului de carte precum şi a elaborării  fișierului 

topografic. Fişierul topografic a fost completat cu 296 fişe a noilor intrări pe parcursul anului şi 

au fost scrise 24029 fişe de control a fontului de carte retro din diviziunile (630-639, 64, 651-

657). Sarcina principală a secţiei continuă a fi fortificarea fondului de carte, selectarea 

publicaţiilor la cererea beneficiarilor, primirea publicaţiilor restituite de beneficiari şi aranjarea 

lor în raft. 
 

Colecţia de Publicaţii ştiinţifice ale cercetătorilor INCE. Această colecţie este constituită din: 

151 titluri în 244 exemplare, 4 brevete de invenţie, 142 de cărţi, 125 exemplare în limba română, 

9 exemplare în limba rusă, 8 exemplare în limba engleză,  5 titluri 98 exemplare reviste 
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(Economie şi sociologie a.2008-2016; Populaţie şi Dezvoltare a.2015; Revista Economică a.2006-

2009; Tendinţe în economia Moldovei a.2011-2015; Moldovan Economic Trends a.2011-2015).  

 

ACCESUL UTILIZATORILOR ŞI COMUNICAREA DOCUMENTELOR 

Utilizatori 

Obiectivul principal ale acestui sector de activitate este legat de dezvoltarea serviciilor bazate 
pe noile tehnologii ale informaţiei, în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor. 
BRTŞ deţine trei săli de lectură cu o capacitate de 110 locuri, unde pot fi consultate diferite tipuri 
de documente: cărţi şi publicaţii periodice, documente tehnico-normative şi brevete de invenţii. 
Servirea utilizatorilor s-a realizat în medie de 40 de ore pe săptămâna. 
În anul 2017 de serviciile bibliotecii au beneficiat 2221 de utilizatori (dintre care activi 1766).  
 
 

Figura 5 

 

 
În tabel sunt evidențiate următoarele categorii de utilizatori: cercetători ştiinţifici, 

ingineri funcţionari, bibliotecari documentariști, muncitori, studenţi, oameni de afaceri şi alte 
categorii (pensionari, persoane casnice, şomeri etc.). 
Solicitările mari ale acestui serviciu se concentrează în câteva date statistice  esenţiale: 

 Numărul de utilizatori  - 2221 
 Numărul de vizite - 8524  
 Numărul de vizitatori pe site-ul BRTŞ - 6664  
 Numărul de documente consultate - 517109 

 Numărul de documente electronice furnizate - 570 
Aceste date, comparate cu cele planificate, ca şi cu cele ale anului anterior 2016, relevă 
următoarele:  

• frecvenţa (vizite) a scăzut faţă de anul precedent, cu 1461 de persoane; 
• numărul utilizatorilor activi a scăzut cu 95 persoane; 
• numărul de documente consultate a scăzut cu 1355 de unităţi. 

Împrumutul și consultarea documentelor în anul 2017  

 

După conţinut, cea mai solicitată categorie de documente o reprezintă în continuare 

Colecţiile Speciale cu 482927 (75,5%) din totalul documentelor consultate şi  34 182 (25 %) 

alte categorii de documente. Alte tipuri de documente sunt consultate 20% și informațiile 
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căutate în Bazele de date Naționala și Internaționale constituie 5% din numărul total de 

împrumut. Împrumutul interbibliotecar. 

Figura 6 

 

 

Împrumutul și consultarea documentelor în 2017 
 

 

Împrumutul interbibliotecar (ÎIB) 

 

Împrumutul interbibliotecar, este o oportunitate de a satisface multiplele solicitări ale 

utilizatorilor. Prin intermediul Împrumutului interbibliotecar naţional au fost realizate 475 de 

cereri de la utilizatorii persoane fizice cât și unități economice. De acest serviciu  au beneficiat 

cercetătorii INCE, cadre didactice, experți, agenților economici.   

În anul de referință au fost primite în total 475 cereri,  din care 456 au fost satisfăcute și 

19 au fost refuzuri.  Motivul cererilor refuzate, fiind lipsa documentului, publicaţii împrumutate 

de alţi utilizatori, celelalte cereri  au fost la reviste, care ajung cu întârziere din Rusia şi 

România.  

Colaboratorii INCE au  solicitat 31 documente, au fost îndeplinite 28 cereri: 

    9 ex. cărţi , 4ex. autoreferate, 5ex. teze, 1ex. dicţionar; 

    9 ex. periodice (1ex. revistă, 8 ex. ziare). 

1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova –    25ex. 

2. Biblioteca Ştiinţificã a Academiei de Studii Economice din Moldova - 1 ex. 

3. Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova - 1ex. 

4. Biblioteca Publică Târgovişte - 1ex. 

5. Rețeaua de biblioteci Tehnice – 418 ex. 

După categoriile lingvistice, Împrumutul interbiliotecar se clasifică în felul următor: în limba 

română - 23ex.; limba rusă - 4 ex.; limbi străine – 1 ex.. Colecțiile de documente în limba română 

predomină cererea utilizatorilor ca și în anii precedenți, de aceea achiziționarea documentelor în 

limba de stat este una din prioritățile Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice pe parcursul mai 

multor ani.  

0 1 2 3 4 5

Brevete de Invenţii

Documente tehnico-normative

Cărţi şi publicaţii periodice
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INDICATORI STATISTICI PRINCIPALI 2014-2017 

Tabelul 2 
INDICATORI  

2014 2015 2016 2017 

1. 
 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 

Numărul de utilizatori  2290 2316 2328 2221 

Numărul de vizite 8757 8526 7957 8681 

Numărul de utilizatori/vizite 
INCE 855 1583 1456 1632 

Numărul de vizitatori pe 
website-ul bibliotecii 

0 0 778 6664 

Vizite virtuale site  (baze de 
date  
Internet, vizualizări site, etc.) 

2886 5860 2958 7890 

2. Numărul de documente 
consultate 

517724 518464 515860 517109 

2.1 Furnizări de documente 
electronice 

0 2 483 570 

2.2 Împrumutul interbibliotecar 2757 89 772 456 

3. 

3.1 

3.2 

Expoziţii tradiţionale 72 8 75 130 

Expoziţii on-line 0 0 4 2 

Expoziţii extramuros 4 2 3 5 
3.3 Reţeaua de biblioteci tehnice 12 12 12 12 

 
COMUNICAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN ACCES DESCHIS  
 
Înregistrarea publicațiilor științifice a INCE în acces deschis, actualizarea datelor  

Un alt obiectiv realizat în acest an este înregistrarea și reînregistrarea publicațiilor ştiinţifice 
ale INCE în baze de date cu acces deschis. Promovarea rezultatelor ştiinţifice ale INCE, sporirea 
vizibilității cercetărilor și comunicarea științifică în mediul academic global este susținută de 
către BRTȘ prin oferirea de noi servicii bibliometrice.  

Astfel, Revista „Economie şi Sociologie” este înregistrată în următoarele baze de date: 
• SOCIONET     http://socionet.ru/collection.xml?h=spz:brtsbiblioteca:ycriat 
• INDEX COPERNICUS 

http://www.journals.indexcopernicus.com/Economie+si+Sociologie+,p24780207,3.html, ne-am 
reînregistrat pentru calcularea factorului de valoare a calităţii pentru anul 2016.  ICV 2016 = 
75.68. Din 2017 avem posibilitatea de a  încărca  articolelor full-text a revistei. Au fost încărcate 
2016 - Nr. 1 (3 articole) 

Nr.2 (1 articol) 
Nr.3 (13 articole) 

• OAJI    http://oaji.net/journal-detail.html?number=1568  
• RePEc    https://edirc.repec.org/data/iefscmd.html 
• DOAJ       http://doaj.org/toc/ce81782df3c444cb81f8079767e0d9a1     
• IEAS     https://ideas.repec.org/s/nos/ycriat.html  
• EconPapers    http://econpapers.repec.org/article/nosycriat/  
• LogEc        http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc:nos:ycriat    

http://socionet.ru/collection.xml?h=spz:brtsbiblioteca:ycriat
http://www.journals.indexcopernicus.com/Economie+si+Sociologie+,p24780207,3.html
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1568
https://edirc.repec.org/data/iefscmd.html
http://doaj.org/toc/ce81782df3c444cb81f8079767e0d9a1
https://ideas.repec.org/s/nos/ycriat.html
http://econpapers.repec.org/article/nosycriat/
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc:nos:ycriat
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• Bibliotecă electronică al revistelor                                                                                    
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang 

• eLibrary   https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53992 în care se regăsesc 449 de articole din 
revista sunt plasate din 21 numere/volume. 

• Inastrumentul Bibliometric Național https://ibn.idsi.md/ro/economica-sociologie , sunt 
înregistrate 32 de volume și 656 articole. 

 
 

• În anul 2017 s-a depus portofoliul revistei în 
bazele de date: Clarivate Analytics;  CiteFactor; 
Global Impact Factor. 
 

• S-a obținut citările per/revistă conform: 
http://citec.repec.org/s/2016/nosycriat.html 
 

 BD SCOPUS * în proces de evaluare. 
http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/ 
 
 
 

 
Actualizarea datelor bibliometrice  
 

Serviciul Tehnologii Informaționale și Resurse Electronice al BRTȘ se preocupă sistematic 
de indexarea publicațiilor  INCE în baze de date științifice și crearea profilurilor personale ale 
cercetătorilor, care oferă posibilitatea de a efectua analiza bibliometrică a lucrărilor publicate. 
Colectarea datelor bibliometrice presupune evidența citărilor, vizualizărilor, descărcărilor și alți 
indicatori cantitativi privind publicaţiile unui autor pe anii de publicare, domenii, tipul 
publicaţiilor, sursele de publicare. Rezultatele bibliometrice ( per/autor, per/articol, per/ revistă 
) sunt prezentate anual în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis. În perioada de 
referință a crescut vizibilitatea şi citările asupra revistei în ansamblu. Serviciile platformei RePEc 
ne oferă date statistice asupra vizualizărilor, descărcări de fișiere, articole de top descărcate şi 
vizualizate,  pe parcursul anului 2017.  

 

Sursa : http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pl?h=RePEc:nos:ycriat 
  

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53992
https://ibn.idsi.md/ro/economica-sociologie
http://citec.repec.org/s/2016/nosycriat.html
http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pl?h=RePEc:nos:ycriat
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Evaluarea Revistei o putem urmări după scorul oferit de : 
http://ideas.repec.org/top/#series 
Factorii de impact (ultimii 10 ani).  
Factor de impact simplu: 0.01 (0.01) 
Factor de impact recursiv: 0.01 (0.01) 
Factor de impact redus: 0.01 (0.01) 
Factor de impact recursiv redus: 0.01 (0.01) 
h-index: 1 (1)  
Scor de citare Euclidian: 2.03 (2.03) 
Indexul Calității de Valoare al Revistei este oferit de baza de date Copernicus: 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31631  
Revista „Economie şi Sociologie” are index-ul calităţii de valoare ICV: 
2013 - 4.58 
2014 - 70.65 
2015 - 77.72 
2016 - 75.68 

Citările revistei „Economie şi Sociologie” conform 

http://citec.repec.org/s/2016/nosycriat.html ,  

 

 

ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ ŞI DE REFERINȚĂ 

Activități de referință și consultanță 

Prioritățile activităţii de asistenţă informaţională și bibliografică  sunt axate pe valorificarea 

colecţiilor pin crearea unor instrumente necesare procesului de cercetare şi cunoaştere.  

Pe parcursul anului  2017 Serviciul Informațional Bibliografic (SIB) a efectuat activități de 
referinţă și consultanță în utilizarea sistemului informațional (cataloage, baze de date, fișiere 
tematice, bibliografii). Utilizatorii sunt ghidaţi zilnic în demersurile lor de cercetare.  Au fost 
realizate 28487 de solicitări informaționale, din care 50% au fost realizate în regim on-line. S-au 
efectuat sesiuni de căutare  a documentelor la : 

- La cataloagele tradiţionale                                 4411  
- La catalogul electronic                                       9924    
- În BD articolelor în domeniul economic           11731    
- În baza de date legislativă  a RM                       1137  
- In Internet                                                           633 
- Solicitări telefonice                                            651     

 

http://ideas.repec.org/top/#series
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31631
http://citec.repec.org/s/2016/nosycriat.html


 

14 

 

Redactarea referințelor bibliografice 
 

O altă activitate foarte solicitată de către utilizatori este serviciul de  Redactare a 

referinţelor bibliografice. Tot mai mulţi cercetători ştiinţifici și doctoranzi au apelat la 

specialiștii-bibliografi pentru servicii de redactare și verificare a referinţelor prezentate în 

articole, monografii, teze de doctor. În total au fost redactate 70 liste bibliografice, care cuprind 

peste 758 surse. 

Din acest an specialiștii BRTȘ contribuie la redactarea referințelor  bibliografice din 

articolele științifice publicate în revistele INCE ,,Economie și Sociologie” ,,Analele INCE”, alte 

culegeri și materiale ale conferințelor instituționale.  

Secția Informare Bibliografică se implică sistematic la redactarea listelor de publicații ale 

cercetătorilor INCE din Anexa 4 a Raportului de activitate ştiinţifică al INCE, în conformitate cu 

cerinţele CNAA, AŞM şi standardele internaţionale de completare a datelor bibliografice. În acest 

an Lista publicațiilor științifice INCE în anul de referință  cuprinde peste 250 de lucrări științifice 

și de popularizare a științei. 

 

Diseminarea selectivă a informației (DSI) 

Diseminarea Selectivă a Informaţiei, este un serviciu modern  de informare şi documentare 

individuală, utilizată frecvent de către instituţiile de cercetare ale AȘM, universități, ministere. 

Această formă de comunicare  are misiunea de a satisface cerinţele informaţionale ale unui grup 

de utilizatori antrenaţi în munca, studiu sau cercetare ştiinţifică. Pe parcursul anului prin 

intermediul serviciului DSI la cererea utilizatorilor s-au efectuat 8 teme de cercetare. Prin 

intermediul poştei electronice și skype  s-au transmis 144 documente  cu text integral: 90 de 

articole, 37 cărți, 17 documente legislative şi 69 liste tematice care însumează  489 surse.   

Activitatea de informare a fost realizată şi prin semnalarea publicului despre noutățile 

editoriale achiziționate de bibliotecă (expoziţii on-line pe pagina web a biblioteci, Facebook, 

SlideShere, Calameo), liste tematice pentru specialiști din diferite domenii ale economiei 

naționale. 

 

RESURSE  ELECTRONICE 

Bazele de date create de bibliotecă  
 

Resursele electronice sunt create pentru a spori vizibilitatea documentelor deținute de 

bibliotecă și de a satisface necesitățile informaționale şi documentare ale utilizatorilor. De 

asemenea, sunt oportune pentru a susţine implementarea politicilor educaţionale şi de 

cercetare în toate ramurile economiei naționale. 

În anul 2017, BRTŞ pune la dispoziţia utilizatorilor, următoarele baze de date:  

• Catalogul electronic http://e-catalog.brts.md. Funcționează în sistemul automatizat integrat de 

bibliotecă „WEB IRBIS-64”și numără 55475 înregistrări bibliografice, care reprezintă 90% din 

fondul de carte al bibliotecii. În perioada de referinţă catalogul s-a completat cu 308 înregistrări 

noi, dar și s-a continuat redactarea înregistrărilor din baza de date „Fond”, conversate din 

sistemul de bibliotecă MARC, ce constituie 23197 de înregistrări bibliografice. 

• Repozitoriul INCE (Repository of National Institute For Economic Research) 

http://dspace.ince.md/jspui/, este un proiect foarte ambițios pentru Biblioteca Republicană 

http://e-catalog.brts.md/
http://dspace.ince.md/jspui/
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Tehnico-Științifică. Repozitoriul reprezintă un instrument important pentru conservarea și 

valorificarea patrimoniului științific al instituției, care facilitează comunicarea ştiinţifică globală 

și contribuie substanțial la îmbunătăţirea calităţii proiectelor de cercetare și rezultatelor 

științifice. În acest an de inițiere în baza de date sa-u plasat 8 monografii, 250 articole științifice 

din 23 de numere ale revistei  ,,Economie și Sociologie”  3 lucrări bibliografice elaborate de  

angajații BRTȘ.    

• Baza de date „Publicații periodice” http://brts.md/?cat=35, însumează 713 de înregistrări 

(titluri reviste care se regăsesc în colecțiile BRTȘ).  
 

• Baza de date „ATRICE” http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM s-a 

completat în anul de referință cu 4928 înregistrări bibliografice din reviste naționale și 

internaționale în domeniul economic. Volumul total al bazei de date estimează 92447 articole 

științifice (IRBIS – 72984; MARC – 19463).  
 

• Baza de date a documentelor tehnico-normative  conține 3781 de standarde, în anul 2017 s-a 

completat cu 52 de documente  noi. 

 
• S-a continuat actualizarea si redactarea bazei de date locale Fişierul de autoritate a 

cercetatorilor stiintifici INCE care însumeaza cifra de 35 înregistrări. 

 

Bazele de date la care BRTȘ oferă acces gratuit  
 

BRTŞ oferă acces la  8 baze de date internaţionale cu peste 3060 de reviste cu text integral, 
majoritatea reprezentând resurse ştiinţifice licenţiate full-text. Resursele propuse pot fi 
accesate urmând link-ul de pe pagina web a bibliotecii. 

 

 
 

  

http://brts.md/?cat=35
http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM
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SERVICII  ŞI   FACILITĂŢI  PENTRU  UTILIZATORI 
 

Una dintre misiunile importante generate de aplicarea principiilor managementului strategic 
în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, presupune consolidarea locului bibliotecii în 
cadrul comunităţii şi întărirea legăturilor acestei instituţii cu publicul deservit. Îndeplinirea 
acestei misiuni este realizată prin serviciile pe care BRTȘ le dezvoltă și le oferă cetăţenilor în aşa 
fel încât biblioteca să devină centru de informare comunitară: să  se infiltreze în sistemul 
educaţiei permanente; să sprijine procesul de integrare a persoanelor aflate în situaţii speciale;  
să dezvolte diferite programe de interes comunitar; să organizeze evenimente culturale, 
comunitare, sociale şi educaţionale atractive şi eficiente.  

Pe parcursul mai multor ani BRTȘ a creat și a dezvoltat mai multe servicii, unele fiind 
tradiționale, altele fiind noi. Oferta serviciilor a BRTȘ în anul 2017 este: 

 

Servicii tradiționale  
 Consultarea documentelor în săli de lectură 
 Rezervarea publicaţiilor pentru un anumit termen 
 Primirea şi îndeplinirea comenzilor preliminare 
 Împrumutul inter-bibliotecar 
 Acces Internet Wi-Fi 
 Orientarea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor în bazele de date, cataloage tradiţionale 

şi electronice 
 Cercetări bibliografice tematice 
 Alcătuirea listelor bibliografice (Tezelor de curs, doctorat, monografii) 
 Elaborarea buletinelor informative în baza noilor intrări 
 Elaborarea indicilor bibliografici şi biobibliografiilor 
 Atribuirea indexului de clasificare CZU,JEL. 
 Informaţii prin telefon 
 Instruirea și consultarea utilizatorilor în domeniul IT 

Servicii electronice  
 Accesul la catalogul on-line OPAC 
 Diseminarea Selectivă  a Informaţiei (DSI)  
 Livrare electronică a documentelor la cerere 
 Organizarea expoziţiilor virtuale 
 Ghişeul Informaţional „Accesul deschis pentru cercetători”,  
 Bazele de date cu acces gratuit  

Servicii bibliometrice 
 Analize  bibliometrice ale publicaţiilor  științifice INCE; 
 Stabilirea indicelui Hirsch al autorilor; 
 Asistenţa tehnică și  informațională privind personalizarea  producţiei  ştiinţifice în bazele 

de date; 
 Identificarea revistelor științifice cotate ISI sau indexate în alte baze de date; 
 Consultaţii privind evaluarea publicaţiilor ştiinţifice, calcularea şi interpretarea 

indicatorilor bibliometrici  pentru  reviste, articole, autori;  
 Asistenţă tehnică şi informaţională în crearea conturilor  personale, plasarea lucrărilor în 

conturile create în: Socionet, Repec, Google Scholar, ş.a.  
Servicii auxiliare 

 Xerox 
 Scanare imagine 
 Culegere text, tehnoredactare, machetare 
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Din anul 2016 BRŢŞ desfăşoară cursuri gratuite pentru utilizarea computerului, destinat 

pensionarilor şi persoanelor cu nevoi speciale. Acestea oferă posibilitatea persoanelor cu nevoi 

speciale de a beneficia de acest curs gratis prin două modalităţi de studiu, cursul individual sau 

de grup, atât în limba romană cât şi în limba rusă. Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 3 

grupuri de cursanți la care au participat 4 bibliotecari din reţeaua de biblioteci tehnice, un 

bibliotecar al Colegiului de construcţii, 4 pensionari şi 2 persoane până la vârsta de pensionare. 

 

REȚEAUA DE BIBLIOTECI TEHNICE  

Organizarea și coordonarea activității metodologice 

În calitate de Centru biblioteconomic departmental al Reţelei de biblioteci tehnice din 

Moldova, BRTŞ organizează și coordonează activitatea metodologica a activităţii bibliotecilor din 

reţea. Organizează formarea profesională continuă a personalului din aceste biblioteci, 

colectează, analizează datele statistice ale reţelei și le prezintă Bibliotecii Naționale din RM *(din 

2018). Realizează Îmrumutul interbibliotecar. 

Prin urmare, BRTŞ a organizat pe parcursul anului 2017 următoarele activităţi:  

- Cursuri pentru iniţierea în IT, la care au participat 4 bibliotecari din reţea. 

- În luna noiembrie s-a organizat Seminarul profesional anual „Direcţii strategice şi 

noi oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor specializate”, la care au participat 10 

bibliotecari din reţea şi 26 de bibliotecari BRTŞ. 

- diseminarea informaţiilor de specialitate, promovarea experienţei avansate.        

Pe tot parcursul anului au fost oferite 38 de consultaţii privind dezvoltarea colecţiilor, 

descrierea bibliografică şi catalogarea şi clasificarea publicaţiilor în domeniul tehnic. În luna 

Ianuarie sa colectat şi procesat datele statistice şi prezentat Consiliului Biblioteconomic Naţional 

prin Formularului 6-c.  

Rețeau de biblioteci tehnice este constituită din 14 biblioteci ale instituțiilor industriale din 

țară cât și a unor instituții de cercetări științifice în domeniul tehnic. (Anexa 4). Numărul total de 

colecții deținute de Bibliotecile tehnice este de 229426 publicații, dintre care numărul de 

documente brevetare constituie în anul curent 12412. Numărul de utilizatori activi este de 4033 

care împrumută anual 70094 de documente.  

În interesul dezvoltării potențialului științific, tehnic și cultural, rețiaua de biblioteci tehnice 

realizează schimbul interbiliotecar de publicații pentru satisfacerea  necesităților  informaționale 

complexe a utilizatorilor și pentru promovarea transferului tehnologic al rezultatelor ştiinţifice 

şi inovațiilor în mediul de afaceri. Pe parcursul anului 2017 Bibliotecile din rețea au împrumutat 

din colecțiile BRTȘ 418 documente.  

 

ACTIVITĂȚI  ȘTIINȚIFICE, CULTURALE, EDUCAȚIONALE,   

Cu scopul sporirii eficienţei informării utilizatorilor BRTȘ a organizat pe parcursul 

anului142 de activități, dintre care: expoziţii – 130 (intrări noi – 49; expoziţii tematice - 79, 

expoziţii virtuale – 2 plasate pe site, expoziţii – eveniment - 4); activităţi publice culturale, 

științifice – 12 ( mese rotunde - 2, seminare profesionale - 2; lansare de Brevet de Invenţii -1, 

expoziţii extramuros - 3 la care au participat cca. 405 persoane, numeroase personalităţi ale 

culturii şi ştiinţei. (Lista activităților este desfășurată în Anexa nr.1). 



 

18 

 

Cercetarea în domeniul biblioteconomic este o condiţie esenţială pentru asigurarea unei 

funcţionări optime a Bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci.  Activitatea științifică a 

BRTȘ este organizată și coordonată de directorul Bibliotecii, care stabilește un program anual de 

cercetare-dezvoltare-inovare specific activităţii bibliotecii, acestea fiind integrate în programele 

naţionale, elaborate de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 

În 2017 Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică s-a implicat în mai multe acțiuni pe 

plan local cât și la nivel național.  În cadrul Bibliotecii s-au organizat mese rotunde, ateliere 

profesionale, s-a elaborat comunicări pentru aceste activități și sau scris articole științifice 

pentru revistele de specialitate.  

 
Activități științifice și programe de dezvoltare profesională organizate în cadrul BRTȘ pe 

parcursul anului 2017 

 
 
La nivel național, Biblioteca a susţinut activitatea structurilor profesionale di SNB, ce țin de 

elaborarea strategiilor şi politicilor ale Sistemului Naţional de Biblioteci, Consiliul 
Biblioteconomic Naţional, Asociația Bibliotecarilor din Moldova și Comitetul Tehnic nr.1, la care 
BRTŞ deţine funcţia de preşedinte. Totodată  s-a prezentat diferite rapoarte către AŞM, INCE, 
informaţii şi analize privind activitatea bibliotecii, dintre care sunt:  

Nr 
d/r 

 
Tematica activităților 

Gen activitate 
(curs, atelier, 
sesiune etc.) 

Număr 
formabi

li 

Formatori NOTE 

din 
bibliotec
ă 

invitați 

1. „Direcţii strategice și noi 
oportunități de dezvoltare a 
bibliotecilor specializate” 

Seminarul 
profesional al 

Reţelei de 
Biblioteci 
Tehnice – 

2017 

37 3 0  

2. „Activitatea de clasificare-
indexare a documentelor: noi 
practici și tehnologii” 

Atelierul 
profesional 

82 4 1  

3. „Deschişi pentru a creşte 
vizibilitatea cercetării ştiinţifice”, 
23-27 octombrie” 

Masă rotundă 42 3 0 În cadrul 
săptămânii 

AD 

4. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ: 
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ 
Condus de Zemskov Andrey  – 
Cercetător ştiinţific al Bibliotecii 
Tehnico – Ştiinţifice de Stat a 
Rusiei (ГПНТБ) 

Webinar 26 0 1  

5. Catalogul electronic al BRTŞ – 
algoritmul de căutare 

Workshop 26 1 0  

6. „Utilizarea noilor tehnologii de 
lucru și metode de diseminare a 
informației online: SlideShare; 
PowerPoint, Paint.NET, 
transformarea unui document din 
Word în PDF”. 

Workshop 20 1 0  

 Total 5 233 12 2  
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 Baza tehnico materială a BRTŞ şi asigurarea informaţională a procesului de cercetare, 
Notă explicativă; 

 Notă informativă privind Accesul Deschis în Republica Moldova; 
 Note informative individuale privind citările cercetătorilor INCE; 
 În luna Ianuarie s-a aplicat la un proiect de finanțare internațională ,,Școala tânărului 

antreprenor,, scopul căruia a avut susținerea tinerilor antreprenori în elaborarea setului 
de documente pentru inițierea unei afaceri. 

Serviciul Cercetări bibliografice stă la baza cercetărilor și proiectelor științifice de diferite 
niveluri. Specialiştii bibliografi au efectuat 71 cercetări bibliografice tematice, care au reflectat 
peste trei mii de surse documentare.  Beneficiarii acestui serviciu au fost: 

 Institutul Naţional de Cercetări Economice  -  49 
 Academia de Studii Economice a Moldovei -  1 
 Ministerul Agriculturii  - 3 
 Universitatea  de Studii   Politice şi Economice   Eurpene  „Constantin Stere” -  4 
 MoldExpo –  2 
 Energoproiect - Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie – 1 
 Liceul “Principesa Natalia Dadiani” - 3 
 Institutul de Cercetare şi Amenajare Silvică  - 1  
 Compania de Audit „Moldauditing” SRL  -    2 
 Institutul Relaţii Internaţionale din Moldova - 2 
 Universitatea Tehnică din Moldova –  1 
 Universitatea Agrară de Stat -  1 
 MoldovaHidromaş S.A.-  1 

 
Activitatea redacţională şi editorială a Bibliotecii BRTŞ a fost axată pe actualizarea 

permanentă a informaţiilor de pe site-ul bibliotecii, prelucrarea publicațiilor editurii INCE, 
elaborarea şi editarea materialelor promoţionale. Au fost publicate în revistele de specialitate 3 
articole, şi realizate 11 comunicări în cadrul activităţilor ştiinţifice a BRTŞ. 

PUBLICAŢII BRTȘ ÎN ANUL 2017 
(articole publicate în reviste de specialitate) 

 
Bordian, Elena. Obţinerea beneficiilor în urma implicării în activitatea de standardizare / Elena 
Bordian // Pîslari Anastasia. Beneficiile implicării în activitatea de standardizare / Anastasia 
Pîslari, Lucia Mursa : Institutul Naţional de Standardizare. – 2017. – P. 14. 

Bordian, Elena. Standardizarea în domeniul Biblioteconomiei, Informării şi Documentării: 
avantaje, probleme şi perspective / Elena Bordian // Magazin Bibliologic. – 2017. – Nr. 1/2. – P. 
P. 43-48. – Referinţe bibliografice: p. 48. 

Стратан, А. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
распространение научно-технической информации – приоритет в развитии 
Национальной Системы НТИ Республики Молдова = The introduction of information and 
Communication Technologies in the Dissemination of Scientific and Technical Information is a 
Priority in the Development of the National STI System of the Republic of Moldova / А. Стратан, 
Н. Гусликова, Т. Засменко // Информация и инновации = Information and Innovations. – 
2017. – № 1/2. – C. 25-31. – Библиогр.: с. 31. – ISSN 1994-2443. 
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Publicaţii elaborate de BRTŞ în anul 2017 
 

Tudor Bajura : Biobibliografie / Angelina Catana, Nionila Daliniţchi, Diana Pelepciuc ; coord.: 
Elena Bordian ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca 
Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 
2017. – 202 p.  

 S-a efectuat lucrarea bibliografică dedicată profesorului, doctorului 
habilitat Tudor Bajura. Lucrarea înserează descrierile bibliografice ale  
273 de lucrări ştiinţifice.  Reflectă activitatea ştiinţifică a cercetătorului şi 
are ca scop evidenţierea celor mai relevante rezultate ale activităţii 
autorului. Biobibliografia cuprinde următoarele capitole: Lucrări ştiinţifice; 
Realizări ştiinţifico-inovaţionale; Activitate de colaborare în sfera ştiinţei; 

Galeria activităţilor ştiinţifice; Distincţii. Diplome. Menţiuni. Biobliografia este însoţită de patru 
indexuri: index de nume,  index de titluri,  index de subiecte, index de reviste ştiinţifice. 
Publicația  cuprinde - 36 monografii, ghiduri, manuale, dicţionare şi lucrări metodico-didactice, 
Informaţii de sinteză, express – 13, 218 - articole științifice, 18 - brevete de invenții, documente 
de politici, acte legislative, strategii şi politici, rapoarte la lucrările de cercetare ştiinţifică. 
Activitate de colaborare în sfera ştiinţei este compartimentul care însumează 221 - publicaţii a 
savantului ca: redactor ştiinţific, membru colegiului de redacţie, activitatea în comitete ştiinţifice, 
consultant, referent oficial, recenzent. Biobibliografia este destinată savanţilor, cadrelor 
didactice, studenţilor, specialiştilor din domeniul agrar şi economic.  

 

Buletine informative a colecţiilor BRTŞ 
S-a efectuat 12 buletine informative „Publicaţii recent intrate în  BRTŞ”, cu 
privire la publicaţiile ce au completat colecţiile bibliotecii pe parcursul 
anului.  
 

 

 

S-a realizat “Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de Biblioteca 

Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2017”, care cuprinde titluri de 

reviste şi ziare din: Republica Moldova, România, Federaţia Rusă.   

Repertoriul este o continuare a ediţiilor precedente. Pe parcursul anilor 

lucrarea s-a constituit într-un instrument de referinţă pentru toate categoriile 

de beneficiari. Lucrarea cuprinde informaţii despre 50 titluri de publicaţii 

periodice intrate în BRTŞ în anul 2016, inclusiv din: Republica Moldova - 21, 

Romania  - 8 titluri, Federaţia Rusă  - 21 titluri.                                                                     

Comunicări la ateliere profesionale, seminare, mese rotunde 
 

Bordian, Elena. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică: preocupări şi perspective: 
comunicare la Atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari „Activitatea de clasificare-indentificare 
a documentelor: noi practici şi tehnologii”, 28  noiembrie 2017. BRTŞ.   
 
Catana, Angelina, Daliniţchi, Nionila. Indentificarea informaţiei: descrierea bibliografică & referinţe 
bibliografice: comunicare la Atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari „Activitatea de 
clasificare-indentificare a documentelor: noi practici şi tehnologii”, 28  noiembrie 2017. BRTŞ.   



 

21 

 

 
Lupu, Elena, Vîrlan, Maria. Educaţia în domeniul proprietăţii intelectuale şi dreptului de autor:  
comunicare la Atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari „Activitatea de clasificare-indentificare 
a documentelor: noi practici şi tehnologii”, 28  noiembrie 2017. BRTŞ.   
 
Migunova, Elena, Iuriev, Elena. Clasificarea Zecimală Universală şi aplicarea modificărilor în 
biblioteci: comunicare la Atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari „Activitatea de clasificare-
indentificare a documentelor: noi practici şi tehnologii”, 28  noiembrie 2017. BRTŞ.   
 
Pelepciuc, Diana, Catana, Angelina. Utilitatea practică a regulamentului privind modul de conferire a 
categoriei de calificatre a personalului din bibliteci (WORKSHOP): comunicare la Seminarul 
profesional pentru bibliotecarii din reţeaua de biblioteci tehnice „Direcţii Strategice şi noi oportunităţi 
de dezvoltare a bibliotecilor specializate”, 24 noiembrie 2017. BRTŞ. 
 
Zasmenco, Tamara. Priorităţile bibliotecilor specializate în conformitate cu noul cadru legal, strategic şi 
de reglementare: comunicare la Seminarul profesional pentru bibliotecarii din reţeaua de biblioteci 
tehnice „Direcţii Strategice şi noi oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor specializate”, 24 noiembrie 
2017. BRTŞ. 
 
Адам, Виктория, Поповичь, Мария. В ногу со временем: услуги библиотеки и перспективы их 
развития: comunicare la Seminarul profesional pentru bibliotecarii din reţeaua de biblioteci tehnice 
„Direcţii Strategice şi noi oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor specializate”, 24 noiembrie 2017. 
BRTŞ.  
 
Chirilov, Olga. Repozitoriul Instituţional. (Repozitoriul INCE): comunicare la Masă rotundă 
„Valorificarea rezultatelor științifice și impactul publicării în Acces Deschis”, 24 octombrie 2017. 
BRTŞ. 
 
Coşleţ, Ecaterina. Diseminarea publicaţiilor ştiinţifice în baze de date cu acces deschis: 
comunicare la Masă rotundă „Valorificarea rezultatelor științifice și impactul publicării în Acces 
Deschis”, 24 octombrie 2017. BRTŞ. 
 
Gorceag, Silvia. Vizibilitatea şi evaluarea conţinutului ştiinţific a INCE: rezultate, impact: 
comunicare la Masă rotundă „Valorificarea rezultatelor științifice și impactul publicării în Acces 
Deschis”, 24 octombrie 2017. BRTŞ. 
 
Migunova, Elena. Reviste ştiinţifice din Republica Moldova în biblioteca electronică eLibrary.ru: 
comunicare la Masă rotundă „Valorificarea rezultatelor științifice și impactul publicării în Acces 
Deschis”, 24 octombrie 2017. BRTŞ 
 
 
MODERNIZAREA ŞI  INFORMATIZAREA. ECHIPAMENT 

Informatizarea bibliotecii permite ameliorarea serviciilor tehnice sub aspectul calității 
activităților efectuate si produselor oferite cât si sub aspectul rapidității, al sporirii eficientei 
muncii. Acest proces de biblioteca oferă o mulțime de avantaje atât pentru biblioteca si 
bibliotecari cât, mai ales, pentru utilizatori deoarece serviciile oferite sunt mult mai prompte si 
mai adecvate solicitărilor. BRTȘ a integrat sistemul automatizat de bibliotecă încă din anul 
1993(MARC), în 2003 s-a  procurat sistemul IRBIS versiunea 32, iar din 2012 s-a procurat 
versiunea WEB IRBIS 64. Această bază de date poate sa urmărească un document de la decizia de 
achiziție, elaborarea comenzii,  primire, recepție și plată până când este așezat la raft si pregătit 
pentru utilizare. Până în prezent, BRTȘ a implementat două Module ale acestui sistem, Modulul 
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OPAC și Modulul de Catalogare.  Modulul de Catalogare - permite catalogarea ușoară a 
informației și coordonarea activităților de specialitate ale bibliotecii, iar Modulul OPAC - permite 
utilizatorilor să caute informațiile despre carte în regim online. WEB OPAC este plasat în mediul 
online din anul 2016 care poate fi accesat de pe site-ul bibliotecii http://e-catalog.brts.md.  

În anul 2017 BRTȘ a realizat și alte procese care țin nemijlocit de serviciile tehnice de 
bibliotecă care sunt:   

 Reorganizarea şi arhivarea BD  IRBIS cu copierea arhivelor pe serverul bibliotecii; 
 Organizarea activităţii de instruire pentru angajaţii BRTŞ în domeniul IT; 
 Asigurarea lucrărilor de tehnoredactare şi de multiplicare (procese verbale, afişe, 

programe pentru activităţi publice, permise, pentru utilizatori, liste bibliografice, 
materiale promoţionale; 

 Pregătirea şi multiplicarea materialelor promoţionale pentru organizarea Săptămânii 
Accesului Deschis, activităţilor culturale şi științifice;Tehnoredactarea publicaţiilor BRTŞ; 

 Dezvoltarea site-ului  http://brts.md/; 
 Întreţinerea paginii de prezentare a Bibliotecii Republicane Tehnico – Ştiinţifice a INCE 

FACEBOOK; 
 Plasarea şi arhivarea informaţiei în Repozitoriul Instituţional INCE; 
 Completări pentru  baza de date Scopus;  
 Reindexarea revistei Economie şi Sociologie pentru a fi apreciată şi indexată cu factorul 

de impact universal http://www.uifactor.org/,  pentru anul-2015-2016; 
 Înregistrarea revistei Economie şi Sociologie în http://www.citefactor.org  

http://globalimpactfactor.com/ pentru factor de impact; 
 Plasarea articolelor din revista Economie şi Sociologie în baza de date eLibrary cu 

numerele de revista din anul 2017;  
 S-a tradus cuvinte cheie în limba rusă pentru eLibrary; repozitoriu instituţional; 
 S-au pregătit articolele tehnic pentru plasarea în bazele de date naţionale şi 

internaţionale;  
 S-a inaugurat Ghişeul Informaţional „Accesul deschis pentru cercetători”, în cadrul căreia 

acordăm asistenţă tehnică şi informaţională în crearea conturilor  personale, plasare 
lucrărilor în conturile create în socionet, repec şi google scholar; 

 S-a creat cont-uri personale a cercetătorului INCE în baza de date Google Academia, Repec, 
Nr.1-3,2016 

  

http://e-catalog.brts.md/
http://brts.md/
http://www.uifactor.org/
http://www.citefactor.org/
http://globalimpactfactor.com/
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Statistica sit-ului brts.md conform analizei analytics.google.com: Accesare după 
conţinut. 

 
Datele accesării sit-ului conform locaţiei: 

 

 
 

Statistica conform sursa: metrika.yandex.ru: 
Vizite pentru anul 2017 
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Vizite, vizitatori, vizualizări: 
 

 

 

 
Dezvoltarea componentei echipament. 

 La sfârşitul anului 2017 în Bibliotecă sunt funcţionale 23 calculatoare PC, 19 sunt pentru 
colaboratorii Bibliotecii și 4 sunt pentru utilizatori, un scaner, 4 imprimante, 1 copiator xerox. 
Biblioteca a fost conectată la Internet  pe tot parcursul anului. Toate calculatoarele au fost 
conectate la Internet (inclusiv cele pentru utilizatori).  
 
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
 

Factorul uman reprezintă elementul strategic de care depinde buna desfăşurare a activităţii 
bibliotecii. Personalul bibliotecii este acel care garantează succesul şi performanţele ei. 

Biblioteca Republicană Tehnico - Ştiinţifică a activat  în anul 2017 că o instituție info -
documentară specializată în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice cu o structură  
organizatorică  funcţională care răspunde misiunii şi scopurilor sale. Organigrama bibliotecii 
include 5 secții de profil cu un personal de  25  de specialiști cu studii superioare, inclusiv  23 de   
specialitate în biblioteconomie, dintre care 18 bibliotecari deţin categorii de calificare.  

Categoria superioară  – 1 persoană 
Categoria I  - 9 persoane 
Categoria – II -  8 persoane 

 În anul de referință 2 persoane fac studiile de masterat la USM, specialitatea Managementul 
instituțiilor info-documentare.  Colaborarea, comunicarea  și munca în echipă a angajaților  a 
amplificat transformarea bibliotecii într-un spaţiu public, deschis pentru cercetare, schimb de 
experiențe, studii și relaxare. Profesionalismul personalului BRTŞ se manifestă prin iniţiativele 
creative în cadrul bibliotecii și în comisii, grupuri de lucru în afara instituţiei noastre. Din anul 
2015 deținem preşedinția Comitetului Tehnic nr.1 „Biblioteconomie, Informare şi documentare”, 
membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional, (CBN); reprezentanți  în  colegiul  de  redacţie  a  
revistelor  Economie şi Sociologie a INCE, Analele INCE; membri în comisiile specializate ale 
Asociației Bibliotecarilor din RM, membri în grupuri de lucru pentru elaborarea documentelor 
de politici în domeniul biblioteconomic.  

 
Instruirea personalului de bibliotecă  
 

Calitatea serviciilor asigurate de bibliotecă și de instituțiile de știința informării pentru publicul 
larg depinde de experiența angajaților acestora. De aceea Bibliotecarii sunt încurajați să-și 
dezvolte cunoștințele profesionale organizând la nivel local diferite activități de dezvoltare 
profesională, totodată fiind delegați la diferite forumuri profesionale și la cursuri de specialitate 
de scurtă și de lungă durată. Pe parcursul anului de referință colaboratorii bibliotecii au 
participat la diverse întruniri şi programe de  dezvoltare profesională: 
 
  

 Vizite Vizitatori Vizualizări 
Total anul 2017 2720 1355 6664 
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Instruirea non-formală a personalului realizată de BRTȘ în anul 2017 

 
 
 
Participarea angajaților bibliotecii la acțiuni de instruire non-formală organizate de alte 

biblioteci sau centre de formare 
 

Nr. Data şi locul 
desfăşurării 

Tip de activitate Tematica Numărul de 
ore 

Participanţi 

1. 24 februarie 2017 
DIB ULIM 

Symposia 
Investigatio 
Biblioteca, ediţia a 
9-a  

„Biblioteca universitară 
– laborator UPD@TE 

2 V.Adam 
E.Coşleţ  
E.Jitari  
S.Gorceag 
O.Chirilov  

 
2. 

16 martie 
2017Biblioteca 
Ştiinţifică UCCM 

Zi de informare „WEB – site-ul 
bibliotecii (BRTS) - 
instrument de 
promovare și 
comunicare”  

2 M. Popovici  
E. Jitari 

Nr 
d/r 

 
Tematica activităților 

Gen activitate 
(curs, atelier, 
sesiune etc.) 

Număr 
formabi

li 

Formatori Numărul 
de ore din 

bibliotec
ă 

invitați 

1. „Direcţii strategice și noi 
oportunități de dezvoltare a 
bibliotecilor specializate” 

Seminarul 
profesional al 

Reţelei de 
Biblioteci 
Tehnice – 

2017 

37 3 0 2 

2. „Activitatea de clasificare-
indexare a documentelor: noi 
practici și tehnologii” 

Atelierul 
profesional 

82 4 1 2 

3. „Deschişi pentru a creşte 
vizibilitatea cercetării ştiinţifice”, 
23-27 octombrie” În cadrul 
săptămânii AD 

Masă rotundă 42 3 0  
3 

4. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ: 
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ 
Condus de Zemskov Andrey  – 
Cercetător ştiinţific al Bibliotecii 
Tehnico – Ştiinţifice de Stat a 
Rusiei (ГПНТБ) 

Webinar 26 0 1 2 

5. Catalogul electronic al BRTŞ – 
algoritmul de căutare 

Workshop 26 1 0 2 

6. „Utilizarea noilor tehnologii de 
lucru și metode de diseminare a 
informației online: SlideShare; 
PowerPoint, Paint.NET, 
transformarea unui document din 
Word în PDF”. 

Workshop 20 1 0 2 

 Total 5 26 +82  12 2 13 
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3. 29 martie1 2017 
Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova 

„Anul Bibliologic – 
2017” 

„Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova–
platformă de 
incluziune 
profesională pentru 
comunitatea 
bibliotecară”  

 Coşleţ E 
 
 

4. 18-19 mai 2017 
Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, 
Centrul de Formare 
Continuă în 
Biblioteconomie şi 
Ştiinţe ale Informării. 

cursul 
multidisciplinar 
Organizator 
(certificat de 
participare) 
 

„Statistici de 
bibliotecă: demers 
managerial, evaluativ 
şi de advocacy ”. 

24 M. Popovici  
T. Zasmenco 

5. 
 

17 octombrie 2017 –
Organizator DIB 
ULIM  

   Worksop „Competiţia dintre 
tradiţie şi inovaţie: DIB 
ULIM la 25 ani de 
activitate ” 

4 Elena Iuriev 
Gorceag S. 
Pelepciuc D. 
Chirilov O. 
Iuriev E. 

6. 20-22 noiembrie  
Organizator Centrul 
Naţional de Excelenta 
profesională pentru 
bibliotecari. ABRM.  

Training Inovaţia in biblioteci. 150 Coşleţ E 

7. 29.11 – 30 .11 
Bibliotheca Națională 
a RM 

Cursul tematic 
multidisciplinar: 

„Eficientizarea 
colectării, 
sistematizării, 
raportării și utilizării 
statisticii de 
bibliotecă” 

24 N. Iacob 

8. 15-16 noiembrie 
2017 Organizator 
BNRM 

Cursul tematic „Managementul 
aplicativ şi colecţiile 
bibliotecii ” 

24 M. Popovici 

9. 28 noiembrie 
Prezentarea Bazei de 
date research4life 
Asociaţia FAO 

Workshop Acces to Global Online 
Research in 
Agriculture 

12 T. Zasmenco 
D. Pelepciuc 

 Numărul total de 
ore 

  242 21 persoane 
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Instruire formală *(cursuri acreditate) 
 

Nr.r Locul și perioada 
desfășurării 

 Tematica Numărul 
de ore 

Participanți 

1. Universitatea de Stat 
din Moldova, Secţia 
Formare Continuă 
 10  - 12 aprilie 
 18 -20 aprilie 

Cursuri de 
specialitate de 
scurtă durată. 

„Managementul 
inovaţional al 
instituţiilor 
infodocumentare” 

75 ore  
E. Lupu  
D. Pelepciuc 

2. Universitatea de Stat 
din Moldova, 
Facultatea de 
Jurnalism și Științe ale 
Comunicării 

Cursuri de 
specialitate de 
lungă durată - 
master 

Managementul 
științelor info-
documentare 

Anul II S. Gorciag 
E. Coșleț  

 
DIPLOME  

În perioada de referinţă a anului  2017  Biblioteca a participat la două epoziţii extramuros 

organizate de AGEPI la MOLDEXPO, unde a fost menţionată cu diplome de merit pentru epunerea 

documentelor şi realizarea activităţilor de promovare din cadrul acestor expoziţii.  

                                             
 
 
 
 
MIJLOACE FINANCIARE  
 

Cheltuielile curente cuprind salariile (includ şi beneficiile angajaţilor, costurile sociale 
etc.),  cheltuielile pentru achiziţii de documente, cele administrative, întreţinerea clădirii, 
încălzirea, electricitatea, servicii de telecomunicaţii, etc. 

În anul 2017 au fost reparat pe holul bibliotecii și Secția Informare bibliografică. În sala 
Lectură publică și comunicarea colecțiilor s-a instalat sistemul multimedia care va eficientiza 
ședințele și întrunirile profesionale ale INCE și BRTȘ. 
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ANXA 1 

Tematica activităţilor în anul 2017 

1. 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 

2017 - Anul Internaţional al 

Turismului Durabil pentru Dezvoltare 

/ declarat de ONU/ 

Expoziţie –stand 

Pe tot parcursul anului 2017 

Locația: BRTŞ, et. II hol 

 

2. 31 ianuarie 2017, Prezentarea 
invenţiei  
 „Cofraj demontabil mobil”,  

Grigore Catanoi. 
 Activitatea a fost organizată împreună cu 
studenţii de la UTM, Facultatea Cadastru, 
Geodezie şi Construcţii; Centrul de 
Excelență în Construcţii din  mun. 
Chişinău; 
Şcoala vocaţională nr. 7. Invitaţi  speciali – 
 Damaschin Valeriu – expert în eficienţă 
energetică, compania Ecosem şi coautorul 
invenţiei Cibotaru Ion. 

Locația: BRTȘ et,II 

(Participanţi – 70 de utilizatori) 

 

 

3. 1-8 martie 2017 

 Expoziţie tematică BRTŞ 

“Mărţişor -2017” 

Expoziţie şi workshop de 
confecţionare a mărţişoarelor de către 

colaboratorii BRTŞ 

Locația: BRTȘ et,II hol 
(39  participanţi) 
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4. 15 martie 2017 
 Ziua Mondială a Consumatorului, 

Expoziţie 
„Protecţia  drepturilor 

consumatorilor: între teorie şi 
practică”, 

Organizată în comun cu Biblioteca 
Ştiinţifică UCCM, în cadrul „Săptămânii 
de informare a consumatorilor” 
 

 
Locația: Biblioteca Ştiinţifică UCCM 
            (192 participanţi)  

5. 20  aprilie 2017 

CAMPANIA NAȚIONALĂ 

„Donează o carte pentru a schimba 
un destin”. Scopul Campaniei este de 
a colecta cărți pentru crearea unei 
biblioteci pentru beneficiarii 
Fundației ,,Ecoul Cernobîlului”. 

           Locația: BRTȘ et,II hol 
 

6. 13 mai 2017 
Expoziţie 

 
Orăşelul European – „Lucrări  
ştiinţifice ale cercetătorilor INCE - 
2013 – 2016” 
 

 
Locația: Grădina publică “Ştefan cel 
Mare”, Chişinău,  
 
             (23  participanţi) 

 

7. 17– 21 mai 2017 

 Expoziţia Internaţională Specializată 

de produse alimentare şi materii 

prime pentru producerea acestora 

 ,,Food & Drinks” ed. a XXIII-a, 

 CIE Mold-expo, 

 

Locația: CIE Mold-expo 

 

          ( 173  participanţi) 
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8. 07– 15 iunie 2017 

 Ziua Academiei de Ştiinţe a RM 

Expoziţie tematică: ”Ştiinţa şi 

inovarea – pilonii dezvoltării 

societăţii” 

Locația: BRTŞ, holl 

 

( 47  participanţi) 

 

9. 15 iunie 2017  
 
Expoziție în cadrul Conferinței 
Științifice a Doctoranzilor - “Tendințe 
contemporane ale dezvoltării  
științei: viziuni ale tinerilor 
cercetători” 
Expoziţie de  lucrărilor ştiinţifice ale 
cercetătorilor şi doctoranzilor INCE 

2013 - 2016         
   Locația:  Universitatea AŞM 
 
           (36  participanţi) 

 

10. 17 August 2017 

Expoziție-eveniment 

 “Domeniul construcțiilor – ramură 

prioritară a dezvoltării economice” 

Locația: BRTŞ, holl 

 

(Participanţi 25) 

 

 

 

 

 

11. 27 – 31 august 

Expoziția – eveniment 
,,Independența – esența demnității și 

suveranității statului Republica 
Moldova” 

Sunt prezentate peste 100 de publicații 
valoroase, care reflectă evenimentele 
istorice și culturale marcante, de 
asemenea sunt  expuse lucrări 
confecționate  manual: din lut, lemn și 
țesături.    (147 – participanţi) 
      Locația: BRTŞ, holl 
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12. 28 – 29 septembrie 2017 
Nocturna bibliotecilor – 2017 

„Bucuria lecturii se recâștigă la 
bibliotecă”, 

 În colaborare cu ABRM  şi Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România 
  
Expoziția de carte ”Idei inovatoare 
pentru afacerea ta!!!”         

Master-class:”Crearea decoraţiunilor 
florale din hîrtie” 

Locația: BRTŞ, holl 
(82 de participanţi) 

 

 

13.  

 

14.  14 noiembrie 2017   
Webinar, 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ: КРИТЕРИИ 
УСПЕШНОСТИ 

Condus de Zemskov Andrey  – 
Cercetător ştiinţific al Bibliotecii 
Tehnico – Ştiinţifice de Stat a Rusiei 
(ГПНТБ), candidat în științe fizice și 
matematice, conferențiar universitar. 
La Vebinar au participat cercetători 
ştiinţifici INCE şi bibliotecari ai BRTŞ. 

Locația. BRTȘ br.209 
(20 participanți) 
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16. 24 noiembrie 2017 

Seminarul profesional al Reţelei de 
Biblioteci Tehnice –  „Direcţii 

strategice și noi oportunități de 
dezvoltare a bibliotecilor 

specializate”.  
La seminar au participat bibliotecari 
din bibliotecile tehnice şi angajaţii 
BRTŞ. Programul a inclus trei 
comunicări, ce au reflectat direcţiile de 
dezvoltare ale serviciilor de bibliotecă. 

Locație: BRTȘ bir. 209 
(36 participanți) 

 
 

17. 28 noiembrie 2017 
Atelierul profesional - „Activitatea 
de clasificare-indexare a 
documentelor: noi practici și 
tehnologii”. 

BRTŞ în colaborare cu Direcţia Generală 
Educaţie Tineret şi Sport (DGETS) au 
organizat atelierul profesional pentru 
bibliotecarii şcolari cu genericul 
„Activitatea de clasificare-indexare a 
documentelor: noi practici și tehnologii”. 
La atelier au participat, specialişti din 
cadrul DGETS, bibliotecari și metodiști ai 
instituțiilor de învățământ preuniversitar 
din municipiul Chișinău.  
Evenimentul a fost deschis de către 
directorul Institutului Național de 
Cercetări Economice Mem. Cor., Prof. dl. 
Alexandru Stratan, care a făcut referinţă la 
importanţa bibliotecarului în școală şi 
actualitatea temelor enunţate.  

Locație: Sala de Conferințe a INCE 
(82 de participanți) 
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ANEXA 2 

INDICATORI STATISTICI  2015 - 2017 

 
 

Nr. 

 
INDICE 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

Titluri Volume Titluri Volume Titluri Volume 
I. COLECȚII (total) 1220112

8 
1358398

4 
1220079

5 
1358325

8 
1220028

5 
135822

01 
1. Cărți 28753 88328 28507 88043 28151 87650 
2. Broșuri (autoreferate) 26629 91554 26582 91505 26539 91460 
3. Manuscrise 4679 5356 4679 53356 4666 5243 
4. Publicații periodice (reviste) 1150 104138 1145 103782 1143 103374 
5. Documente brevetare 1142764

9 
1245549

3 
1142764

9 
1245549

3 
1142757

2 
124554

16 
6. Documentație tehnico-

normativă 
329222 382450 329197 382425 329179 382407 

7. Cataloage industriale 382988 456316 382988 456316 382988 456316 
8. Documente electronice 50 341 48 338 47 335 
9. După structura lingvistică       

9.1 În limba română 75486 87323 75229 86819 74978 86254 
9.2 În limba rusă 2326470 3667128 2326456 3666982 9798867 982920

4 
9.3 Alte limbi       
10. Valoarea totală  a colecției 

(lei) 
9497393,92 9373563,63 9 230915,71 

        
II. ACHIZIȚII ÎN CURSUL 

ANULUI 
333 726 510 1057 626 1187 

1. Cărți 246 285 356 393 204 304 
2. Broșuri 47 49 125 129 387 416 
3. Autoreferate 34 34 29 29 369 369 
4. Documente nepublicate 8 8 13 113 7 7 
5. Rapoarte științifice 1 1 13 113 4 4 

5.1 Teze de doctor 7 7 0 0 3 3 
6. Publicații periodice (volume) 66 862 78 1273 104 1568 

6.1 Reviste 57 505 66 689 90 889 
6.2 Ziare 9 357 12 584 14 679 
7. Numărul de abonamente 41  65  75  

7.1 În limba română 16  20  22  
7.2 Numărul de reviste 

curente 
35  58  68  

7.3 Numărul de ziare 
curente 

6  7  7  

8. Documente electronice 2 3 1 3 3 3 
9. Documente speciale  (total) 25 25 95 95 23 23 

9.1 Documentație 
tehnico-normativă 
(standarde) 

25 25 18 18 23 23 

9.2 Documente brevetare 0 0 77 77 0 0 
10. Structura lingvistică a 

intrărilor 
      

10.1 Limba română 257 504 251 565 214 471 
10.2 Limba rusă 14 146 16 239 138 428 
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10.3 Alte limbi 62 76 243 253 274 288 
        

11. Sursele de completare a 
colecțiilor 

      

11.1 Din buget BRTȘ 121 380 25 386 104 489 
11.2 Editura INCE 11 47 12 32 15 34 
11.3 Donații 201 315 438 558 173 327 
11.4 Schimb de publicații 11 31 35 81 13 35 
11.5 Transfer de publicații 0 0 0 0 336 336 
12. Valoarea totală a intrărilor 

(lei) 
123830,29 142647,92 189237,67 

III. ELIMINĂRI 0 0 0 0 146 2139 
13. Cărți 0 0 0 0 17 26 
14. Broșuri 0 0 0 0 4 7 
15. Publicații seriale 0 0 0 0 125 2106 

 În limba română 0 0 0 0 9 18 
 În limba rusă 0 0 0 0 137 2121 

16. Valoarea totală a ieșirilor 0 
 

0 
 

205998,72 

     
IV. UTILIZATORI 2221 2328 2316 

 Utilizatori  activi 1766   
 Noi înregistrați 455 169 238 
 Colaboratori științifici 151 183 164 
 Ingineri 51 76 94 
 Funcționari publici 139 163 162 
 Bibliotecari, documentariști 69 46 50 
 Studenți 1630 1630 1628 
 Oameni de afaceri, muncitori 82 97 57 
 Alte categorii 99 130 121 
 Numărul de vizite 8681 7957 8526 
     

V. NUMĂRUL DE DOCUMENTE 
CONSULTATE (total) 

517109 515860 518464 

 Cărți și publicații periodice 46450 40938 40122 
 Documente tehnico-

normative 
2330 74647 78267 

 Documente brevetare 403481 400275 400075 
 Cataloage industriale 77116 71674 74394 
 Furnizări de documente 

electronice 
570 489 2 

 Împrumut interbibliotecar    
 Numărul  total de cereri 

primite de la alte biblioteci 
475 159 412 

 Numărul de împrumuturi 
furnizate 

456 772 477 

 Număr total de cereri 
adresate altor biblioteci 

31 25 13 

 Numărul de cereri primite 28 24 12 
     

VI. ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE  ȘI 
CULTURALE 

  

 Activități organizate (total) 142 112 87 
 Activități științifice 2 4 6 
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 Mese rotunde 2 2 2 
 Activități culturale 4 4 3 
 Activități de instruire 3 5 4 
 Lansări de carte 1 2 1 
 Campanii internaționale de 

promovare a științei 
0 4 2 

 Expoziții tematice 75 35 20 
 Expoziții informative 49 48 47 
 Expoziții virtuale 2 2 3 
 Expoziții extramuros 4 6 3 

VII. ACTIVITATEA 
BIBLIOGRAFICĂ 

   

 Consultații bibliografice 28487 28187 27683 
 Cercetări bibliografice 71 78 77 
 Redactare referințelor 

bibliografice 
1749 1906 2079 

 Buletine informative 12 12 12 
VIII. PUBLICAȚII 3 3 2 

 Articole publicate în reviste 
de specialitate 

10 2 2 

 Comunicări la foruri 
profesionale 

8 3 8 

 SERVICII    
 Instruirea utilizatorilor în 

utilizarea computerului 
12 18 0 

 Servicii cu plată – xerox 
(copii) 

9019 5103 7581 

 Servicii bibliometrice 10 4 2 
IX. FACILITĂȚI    

 Numărul total de 
calculatoare 

23 21 19 

 Numărul stațiilor pentru 
utilizatori 

4 4 1 

 Numărul stațiilor cu acces la 
Internet 

21 21 19 

 Numărul imprimantelor 4 4 4 
 Numărul scanerelor 1 1 1 
 Baze de date locale 4 3 3 
 Numărul de înregistrări în 

Catalogul Electronic 
55475 55167 54790 

 Numărul de înregistrări în 
BD ARTICE (articole). 

92447 87519 81149 

 Numărul de înregistrări în 
Baza  de date locală 
„Cercetări bibliografice” 

10651 994 916 

 Numărul de locuri în sălile de 
lectură 

110 110 110 

 Suprafața (m2) 1848,2 m2 1848,2 m2 1848,2 m2 
 Timp mediu de funcționare 

pe săptămână 
40 40 40 

 Săli de lectură 3 3 3 
 Zile lucrătoare pe parcursul 

anului 
253 254 252 

 Personalul BRTȘ (unități) 35 35 35 
 În echivalent norme întregi 28 29 29 
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 Studii superioare 27 28 28 
 Studii medii de specialitate 1 1 1 
 Cu grad de calificare 18 19 19 
 UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 
   

 Buget BRTȘ   2.299,8 mii lei 
 Salariu angajați   1.349,5 mii lei 
 Impozite și contribuții   344.2 mii lei 
 Pentru dezvoltarea 

colecțiilor 
 142647.92 189237.67 

 Achiziții seriale 75563. 51 100905.15 124854,00 

 Achiziții de carte 22287. 50 2071.0 16191. 86 
 Achiziții documente speciale 3391. 20 1960.0 2031. 80 
 Donații 14000.78 32256. 82 22888.54 
 Schimb de publicații 3166. 30 5455.10 2770.27 
 Centrul Editorial Poligrafic 

INCE 
5421.0   

 Cotizația Consorțiul REM   2152 
 Participări expoziții 

MOLDEXPO 
 1000 1000 

 Deplasări 0 0 0 
 Servicii cu plată - xerox 2248.80 1673 2768 
 INDICI MEDII    
 Indice de frecvență (nr. 

vizitelor/ nr. utilizatorilor ) 
3,9 3,42 4,3 

 Frecvența per zi (nr. vizitelor 
/ nr. zilelor lucrate) 

34,3 31.35 39.6 

 Indice de lectură (nr. 
împrumuturilor / nr. 
utilizatorilor) 

232,8 221.6 223.8 

 Împrumut per zi (nr. 
împrumuturilor / nr. zilelor 
lucrătoare) 

2043 2330 2057 

 Circulația fondului (nr. 
împrumuturilor / nr. 
colecțiilor ) 

0,038 0,042 0,038 

 Indicele de dotare (nr. 
colecțiilor / nr. utilizatorilor) 
fără colecția de brevete 

508,1 332,1 486.5 

 Intrări noi per utilizatori 0,32 0,45 0,51 
 Cheltuieli pentru achiziții per 

utilizator (total lei) 
   

 NORMA SALARIAT    
 Documente 485142 420717 468350 
 Vizite (nr. vizitelor / 

numărul salariaților) 
310,0 274.3 344.3 

 Împrumut (nr. 
împrumuturilor / numărul 
salariaților) 

18468 17788 17878 

 Utilizatori (nr. utilizatorilor / 
nr. salariaților) 

79,3 80.2 79.8 
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ANEXA 4 

 

PERSONALUL BIBLIOTECII REPUBLICANE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

1. Elena Bordian, Director 
2. Tamara Zasmenco, director adjunct 
3. Maria Popovici, Şef secţie AP 
4. Natalia Macrii, bibliotecar Secșia AP 
5. Victoria Adam, Redactor de catalog, Secția AP 
6. Elena Iurev, bibliotecar, Secția AP 
7. Elena Migunova, Secţia AP, Bibliotecar principal 
8. Ecaterina Coşleţ, Bibliotecar, Secţia AP 
9. Angelina Catana, Şef Secţie, Secţia IB  
10. Nionela Dalniţchii, Bibliotecar principal, Secţia IB 
11. Diana Pelepciuc Bibliograf, Secţia IB 
12. Mariana Brânza, Bibliotecar, Secţia IB 
13. SilviaGorceag, Şef secţie, Secţia TIRE 
14. Olga Chirilov, Bibliotecar principal, Secţia TIRE 
15. Lucia Nistreanu, Şef secţie, Secţia LPCC 
16. Nina Iacob, Bibliotecar principal, Secţia LPCC 
17. Evelina Jitari, Bibliotecar, Secţia LPCC 
18. Silvia Moraru, Bibliotecar, Secţia LPCC 
19. Maria Jarencov, Bibliotecar, Secţia LPCC 
20. Lilia Capcanari, Bibliotecar, Secţia LPCC 
21. Natalia Bradulova, Bibliotecar, Secţia LPCC 
22. Elena Lupu, Şef Secţie, Secţia CS 
23. Maria Vârlan, bibliotecar, Secţia CS 
24. Galina Alexandrova, bibliotecar principal, Secția CS 
25. Ivanova Maria, Bibliotecar, Secţia CS 
26. Zinaida Dobroviceanu, Bibliotecar, Secţia CS 
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