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ABREVIERI UTILIZATE:   

  
ABRM Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldov 
AGEPI Agenția 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 virusul SARS-CoV-2. 
DOAJ Directory of Open Access Journals 
DSI Difuzare Selectivă a Informației 
IA Inteligent a Artificiala  
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 Repozitoriilor cu 

Acces Deschis) 
RM Republica Moldova 
ROAR Registru of Open Access Repositories (Registrul Repozitoriilor 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 
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BIBLIOTECA ÎN ANUL 2021 

 

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE - instituție de informare și 

documentare specializată în domeniul tehnico-științific, care deține următoarele tipuri de 

publicații: brevete de invenții, documente normativ-tehnice, cărți și publicații periodice în 

diverse domenii, rapoarte științifice, etc. Resursele și serviciile oferite sunt relevante și utile 

pentru procesele de cercetare, expertizare, cunoaștere și educație.  

Biblioteca funcționează în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice în baza 

Legii cu privire la Biblioteci, nr. 160/2017, Statutului INCE aprobat de MECC și înregistrat la 

Agenția Servicii Publice la 13.09.2018, Regulamentului de organizare și funcționare a BRTȘ, 

aprobat de către Consiliul Științific al INCE la data de 21.06.2019, Regulamentului Intern al 

BRTȘ, Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță a 

personalului, aprobat la Consiliul Științific al INCE (nr. 2 din 21 iunie 2019), Strategiei de 

dezvoltare a BRTȘ 2020-2024, aprobată la Consiliul Științific INCE la 23. 12. 2020 și alte acte 

normative.  

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE deține categoria superioară și este 

Centrul metodologic departamental pentru rețeaua de biblioteci tehnice din cadrul 

întreprinderilor și organizațiilor cu profil tehnic. Subdiviziunile bibliotecii activează în baza 

Regulamentelor secțiilor și Fișelor posturilor, aprobate de directorul INCE. 

MISIUNE 

Biblioteca are misiunea de a asigura accesul nelimitat la resursele și serviciile 

informaționale proprii și externe, a genera conținuturi deschise pentru diseminarea 

rezultatelor științifice în societate, a conserva și valorifica patrimoniul științific național în 

domeniile economiei, tehnicii și industriilor conexe. 

VIZIUNE  

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică urmează să devină o instituție specializată de 

informare și documentare, deschisă și relevantă pentru studiu, cercetare și inovare, dar și un 

mediu favorabil pentru recreere. 

Pentru realizarea acestui scop, biblioteca evaluează anual necesitățile și modul de 

informare ale utilizatorilor, direcțiile noi de cercetare instituțională, calitatea și inovarea 

serviciilor informaționale, folosirea eficientă a resurselor, transformând biblioteca într-un 

spațiu public, o infrastructură intelectual-informațională deschisă cercetării, comunicării, 

învățării și inovării. De asemenea, prin modernizarea și diversificare serviciilor și resurselor 

informaționale, BRTȘ contribuie direct la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din 

Agenda ONU 2030.  
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VALORILE  ANULUI 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

DIVERSITATE ȘI INTEGRARE 

 

Respectarea diversității și 

calității colecțiilor deținute. 

Integrarea resurselor 

electronice și crearea unui 

mediu virtual relevant și 

accesibil pentru diverse 

categorii de utilizatori. 

PROFESIONALISM 

 

Stimularea și susținerea 

bibliotecarilor pentru dezvoltarea 

continuă a abilităților profesionale, 

cunoștințelor și experiențelor 

profesionale. 

RESPONSABILITATE  

 

Manifestarea responsabilității 

privind activitățile de informare 

și documentare, acționând într-

un cadru transparent, 

performant şi creativ în 

realizarea transferului de 

informații veridice către 

societate. 

FLEXIBILITATE 

 

Asigurarea unei largi flexibilităţi la 

nivelul structurii de organizare şi a 

serviciilor prestate, care să permită 

susţinerea unei game diverse de necesităţi 

şi oportunităţi de informare. 

PARTENERIATE 

 

Dezvoltarea de parteneriate cu bibliotecile 

academice de diferite niveluri, domenii şi 

zone geografice, cu organismele 

administrațiilor centrale şi locale, 

organizațiile care aparțin mediului de afaceri, 

precum şi cu organizațiile științifice şi 

profesionale. 

1 

2 

3 

4 

5 
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REALIZĂRI PROFESIONALE ÎN ANUL 2021 

În conformitate cu prioritățile strategice și obiectivele propuse în anul 2021 BRTȘ 

s-a orientat spre asigurarea calității activității infodocumentare și diversificarea 

serviciilor și produselor oferite utilizatorilor. 

Obiectivul 1  Actualizarea cadrului de reglementare, conform actelor 
legislative și normative în vigoare 

  
Cadrul de 

reglementare 
național 

(Proiecte naționale) 

- Regulamentul național privind 
gestionarea colecțiilor de 
bibliotecă; 

- Regulamentul privind activitatea 
metodologică în cadrul Sistemului 
Național de Biblioteci.  

  

Cadrul de reglementare 
instituțional 

(Elaborare /Actualizare) 

- Regulamentul Intern al BRTȘ;  
- Politica de cecetare în bibliotecă;  
- Politica de Formare Continuă a 

personalului de specialitate,  
- Documente tehnologice a secției 
Informare Bibliografică. 

- Fișele posturilor  
  

 

 

Alte documente 

elaborate 

- Ghid de indicatori de performanță 
și metode și proceduri pentru 
evaluarea impactului bibliotecilor 
în baza standardelor SM ISO 
16439:2018 „Informare și 
Documentare. Metode și proceduri 
pentru evaluarea impactului 
bibliotecilor”. 

- Ghid pentru utilizarea 
computerului și a internetului; 

- Ghid model de utilizare a stilului 
APA (American Psychological 
Association) în procesul de 
redactare a referințelor 
bibliografice și citărilor în text. 

Obiectivul 2 Sprijinirea cercetării prin cooperare și noi instrumente de 
comunicare în Acces Deschis. Promovarea rezultatelor științifice 
în contextul celebrării celor 75 de ani de existență a Institutului 
Național de Cercetări Economice . 

   
Dezvoltarea resurselor 

informaționale 

Includerea conținutului științific 
instituțional în:  
- Repozitoriul instituțional INCE 

(Repository Socio-Economic Sciences - 
1160 lucrări științifice (258 -2021).  

- Fișierul de autoritate a cercetătorilor 
științifici INCE ce însumează cifra de 
122 înregistrări (90 colaboratori INCE). 
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Servicii bibliografice 

- Efectuarea cercetărilor bibliografice 
complexe (corespunzător temelor 
proiectelor de cercetare științifice 
aplicative a INCE pentru anul 2021. 

- Redactarea referințelor bibliografice în 
publicațiile cercetătorilor INCE, tezelor 
de doctorat, conform SM ISO 690:2012. 

- Redactarea referințelor bibliografice 
ale articolelor științifice în conformitate 
cu Stilul APA. (în mod automatizat 
folosind Zotero).  

  

Servicii bibliometrice 

- Efectuarea analizelor bibliometrice ale 
publicațiilor științifice instituționale. 

- Stabilirea indicelui Hirsh, H-index al 
autorilor – cercetători științifici INCE 

- Consultații privind evaluarea 
publicațiilor științifice (factorul de 
impact, indexate/cotate ISI, categoria) 
potențiale pentru publicare 

- Asistență informațională privind 
înregistrarea și calcularea indicatorilor 
bibliometrici pentru publicațiile 
științifice instituționale, articole, 
autori. 

  

Activități științifice 

- Organizarea Săptămânii Accesului 
Deschis (25-31octombrie 2021); Ziua 
Internațională a Științei (10 
noiembrie); Ziua Mondială a 
Proprietății Intelectuale ( 26 aprilie),  

- Mese rotunde -2 
- Lansări de carte -1 
- Expoziții tematice - 70 
- Ore de informare - 18 

  
 

Publicații 

Elaborarea și editarea 
monografiei aniversare 
,,Institutul Național de Cercetări 
Economice – 75 de ani de 
performanță științifică în 

serviciul societății: Monografie aniversară 
/ autori: Elena Bordian, Olga Găgăuz, 
Rodica Perciun [et al.] ; coordonator de 
ediție: Alexandru Stratan; Institutul 
Național de Cercetări Economice. – 
Chișinău : INCE, 2021. – 217 p. ISBN 978-
9975-3486-5-2 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Înregistrarea revistei instituționale 
,,Economie și Sociologie” în baze de 
date internaționale cu Acces Deschis - 
12 baze de date. 



 
 
 
 
 
 

9 
 

Raport de activitate 2021 

 
 

Promovarea 
rezultatelor 

științifice  INCE 
 

 

- Atribuirea clasificatorilor CZU, JEL 
DOI, la lucrările științifice editate de 
INCE; 

- Acordare asistență informațională 
cercetătorilor științifici privind 
personalizarea producției științifice în 
baze de date: ex. ORCID, Google 
Scholar, RePeC, Socionet, Ideas.  

- Elaborarea bannerului: ,,Directorii 
INCE, de la origini …,,  

Obiectivul 3 Generarea unui sistem de servicii și resurse informaționale de 
bibliotecă, pasibile diversificării continue.  

 
 

 

 
 

Servicii 
 

- Reactivarea serviciilor tradiționale 
prestate de bibliotecă în baza 
Regulamentului privind serviciile 
prestate de bibliotecile publice. 

- Crearea formularelor online pentru 
înregistrarea utilizatorilor și a 
solicitărilor 

- Amplificarea ofertei serviciilor oferite 
la distanță  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resurse 

- Catalogul electronic conține - 57100 
înregistrări bibliografice. 

- Repozitoriul instituțional - conține 1160  
de documente full text. 

- Baza de date ARTICE - conține  103508 
de înregistrări bibliografice ale 
articolelor științifice din domeniul 
socio-economic. 

- Baza de date a documentelor tehnico-
normative - 3847de standarde (17 - 
2021) 

- Baza de date „Publicații periodice” – 
1119 reviste înregistrate (403 – 2021) 

Obiectivul 4  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 
națională  integrată).  

  

 

 

Politica de Formare 

Profesională Continuă 

- Elaborarea și implementarea Rolitiicii 
de Formare Profesională Continuă a 
personalului de specialitate.  

- Conform PFPC a BRTȘ a încheiat 
contracte de colaborare cu Centrele 
Biblioteconomice naționale și 
departamentale, pentru dezvoltarea 
competențelor personalului de 
specialitate din biliotecă; 

http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM.
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- Sudierea necesităților bibliotecarilor 
privind formarea profesională 
continuă. (Chestionar) 

- Elaborarea portofoliilor activităților 
organizate de către BRTȘ  

  

 

Instruiri 

- Participarea bibliotecarilor la 
programe de formare profesională 
continuă USM (4 persoane /75 ore) 

- Cursul de formare de formatori în 
domeniul educației mediatice și 
informationale (1 persoană/40 ore ) 

- Organizarea atelierilor profesionale în 
cadrul BRTȘ (4 ateliere); 

- Cursuri de instruire pentru formarea 
abilităților practice în utilizarea 
aplicațiilor (Publisher, WordArt, 
Tineye, Google Images, Kahot) –16 ore; 

- Activități de instruire neformale, 
organizate de alte instituții la care au 
participat bibliotecarii BRTȘ (ateliere 
profesionale, webinare, mese rotunde, 
simpozioane. În total 82 de activități de 
instruire (305 ore). 

  

Tutoriale 

- Înregistrarea în biblioteca științifică 
digitală «eLIBRARY.ru» 

- Protecția dreptului de autor în 
biblioteci. 

Obiectivul 5. Dezvoltarea abilităților digitale ale utilizatorilor în vederea 
folosirii resurselor și instrumentelor informaționale și de 
socializare.  

 
 

- Cursuri gratuite de instruire în 
domeniul IT pentru utilizatori  
(programe de calculator, motoare de 
căutare a informației, rețelele de 
socializare, etc. ); 

- Ore de Cultura informației;  
- Zile de informare pentru cercetători;  

Obiectivul 6  Modernizarea spațiilor, echipamentului TIC și crearea unui 
mediu atractiv pentru comunitate. 

  
- Achiziționarea unui nou soft de 
bibliotecă IRBIS 64+; 

- Crearea unui nou spațiu multimedia, 
dotat cu calculatoare, cameră video și 
echipament pentru înregistrare; 

- Plasarea în acces deschis a 
documentelor din colecțiile speciale;  

- Amenajarea spațiului pentru Muzeul 
tehnicii de calcul retro, utilizată în 
activitatea bibliotecilor;  
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PROIECTE  NAȚIONALE, INSTITUȚIONALE 

Elaborarea și coordonarea proiectelor instituționale naționale și 
internaționale 

Pentru realizarea obiectivelor biblioteca se implică în diverse proiecte, atât instituționale, 

cât și la nivel național, care aduc plus valoare bibliotecii și întregii comunități bibliotecare. Prin 

urmare, în perioada de referință BRTȘ a aplicat la mai multe inițiative de proiect obținând 

următoarele rezultate:   

Proiecte naționale  
Proiect ,,Modernizarea sistemului informatizat de bibliotecă 
IRBIS”. La concursul de mini-granturi anunțat de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării (aprilie 2021) privind dezvoltarea e-
infrastructurii instituțiilor de cercetare, BRTȘ a înaintat 

o inițiativă de proiect ,,Modernizarea sistemului informatizat de bibliotecă” având 
ca scop automatizarea proceselor de bibliotecă și crearea de noi resurse 
științifice deschise. Ca rezultat inițial, în luna decembrie 2021, BRTȘ a 
achiziționat noua versiune a softului WEB IRBIS-64+, cu 15 stații de lucru pentru 
bibliotecari și administrator, inclusiv 5 module (Completare, Catalogare, Împrumut și WEB-
IRBIS), fiind un sistem multilateral dezvoltat, care ne va permite crearea unei bibliotecii 
electronice ful-text în acces deschis, crearea profilului personal în Modulul CITITOR cu 
posibilități de rezervare a cărților on-line, posibilități de căutare și regăsire a informației și 
descărcare pe e-mailul personal sau computer. Proiectul a fost finanțat din bugetul de stat cu 
100.000 mii lei, iar programul complet urmează a fi implementat, pe parcursului anului 2022. 

Proiect „Crearea și dezvoltarea unei biblioteci electronice 
ecologice în Republica Moldova pentru procesarea, sistematizarea și 
indexarea informațiilor privind mediul”. Inițiativa de proiect a fost 

înaintat de BRTȘ la concursul „Ofertă de soluții privind promovarea conceptului de Știință 
deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării” anunțat de 
ANCD în august 2021. Proiectul a fost eligibil dar fără acoperire financiară.   

Proiect național „Bibliotecarul – resursă comunitară pentru victimele 
violenței în familie”, face parte din ciclul de activități realizate de Centrul de 
Drept al Femeilor din Moldova și Asociația Bibliotecarilor din Republica 
Moldova în baza Memorandumului de colaborare semnat în anul 2020 și 
finanțate de Suedia (Embassy of Sweden în Chișinău). BRTȘ a participat la 

cursuri de dezvoltare a abilităților în vederea contracarării fenomenului violenței în familie și 
la concursul de mini-granturi, organizat de Centrul de Drept al Femeilor din Moldova. 

Nocturna Bibliotecilor – proiect susținut de Asociația Bibliotecilor 
din Republica Moldova. BRTȘ a organizat un program divers, relaxant și 
interactiv, totodată, a fost organizat un BIBLIOCHALLENGE care a 
îndemnat utilizatorul să participe la provocarea bibliotecii pentru a-și crea 
propriul videoclip informativ cu curiozități, fapte, noutăți științifice pentru 

a participa împreună cu noi on-line „Știați că...?” De la utilizatori au fost recepționate 17 
filmulețe, dintre care au fost selectate 12 filmulețe cu cele mai interesante curiozități și plasate 
în cadrul evenimentului pe pagina de YouTube.  

 

https://www.facebook.com/abrmmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZVZ2GJX7Vnk4VAbySEIUrqp0f-EwIVNuV9jMXOGYZUSTaS7b9LGJ57JBGMm7FW9Dw6bYvyeS_5o_3Js_G8eLGvqMoFF4NEP3osqln1cN4flAZhUfxkL3yB5Boe3gQINCbusTGrF3JtxpbsGI-bh0iuIbGH25aY-Yb6zOzOBEDV4aA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/abrmmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZVZ2GJX7Vnk4VAbySEIUrqp0f-EwIVNuV9jMXOGYZUSTaS7b9LGJ57JBGMm7FW9Dw6bYvyeS_5o_3Js_G8eLGvqMoFF4NEP3osqln1cN4flAZhUfxkL3yB5Boe3gQINCbusTGrF3JtxpbsGI-bh0iuIbGH25aY-Yb6zOzOBEDV4aA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/EmbassyOfSwedenInChisinau/?__cft__%5b0%5d=AZVZ2GJX7Vnk4VAbySEIUrqp0f-EwIVNuV9jMXOGYZUSTaS7b9LGJ57JBGMm7FW9Dw6bYvyeS_5o_3Js_G8eLGvqMoFF4NEP3osqln1cN4flAZhUfxkL3yB5Boe3gQINCbusTGrF3JtxpbsGI-bh0iuIbGH25aY-Yb6zOzOBEDV4aA&__tn__=kK-y-R
https://www.youtube.com/channel/UClhYJVW4cXSzsaC9z8wdIQw/videos
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CONTEXTUL ORGANIZAȚIONAL 

Structura organizațională a BRTȘ 
Structura organizațională a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice este reflectată în 

Organigrama (Anexa 1). Activitatea managerială este organizată de către directorul Bibliotecii, 

care este desemnat prin ordin de către directorul INCE. Conform organigramei instituționale, 

structura organizațională a BRTŞ cuprinde 4 secții funcționale și 1 serviciu metodic, care 

asigură exercitarea misiunii, funcțiilor și obiectivelor bibliotecii: 

- Secția Achiziții și Prelucrare  

- Secția Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor; 

- Secția Asistență Informațională; 

- Secția Colecții Speciale; 

- Serviciul metodic.  

În scopul realizării eficiente a programelor BRTȘ și a procesului managerial 

funcționează Consiliul de administrație al bibliotecii care are un rol consultativ. În perioada 

de raportare Consiliul de administrație s-a întrunit în 11 ședințe la care au fost discutate 

subiectele și problemele curente, precum: planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor 

strategiei 2020-2024, planul operațional anual, proiectele inițiate de bibliotecă, etc.   

Resursele principale ale Bibliotecii Republicane Tehnico–Știinţifice în anul 2021 
 

RESURSE UMANE  
- Personal – 22 bibliotecari 
- Grad de calificare – 15 persoane (3 - grad superior, 10- gradul I, 2- grad II) 
- Studii superioare în domeniu (licență) -20 persoane 
- Studii (masterat) - 4  

RESURSE INFORMAȚIONALE TRADIȚIONALE  ( COLECȚII)  
12 202 572 titluri/13 583 389 volume  de documente în valoare de - 9 689 764 lei  

- Colecția de carte și publicații periodice - 282 885  
- Documente nepublicate (teze, manuscrise, rapoarte științifice) - 5 386 
- Documente electronice -345  
- Colecția Brevete de invenții - 12 455 861  
- Colecția Documente normativ-tehnice - 382498 
- Colecția Cataloage industriale - 456 414 

RESURSE ELECTRONICE CREATE DE BRTȘ  
- Catalog electronic  https://e-catalog.brts.md - 57100 înregistrări bibliografice (498-

2021)  
- Repository Socio-Economic Sciences http://dspace.ince.md/jspui/ - 1160 lucrări 

științifice (258 -2021)  
- Baza de date „ARTICE” 103508 articole științifice  (269 articole din 24 de reviste -

2021) http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM  
- Baza de date a documentelor tehnico-normative - 3847de standarde (17 - 2021)  
- Baza de date „Publicații periodice” – 1119 reviste înregistrate (403 – 2021)  

RESURSE TEHNOLOGICE 
- Soft de bibliotecă WEB IRBIS 64+ 
- Calculatoare –  27 (2021- 1 nou) 
- Imprimante -  4 ; Scanner -1; Xerox -1.  

https://e-catalog.brts.md/
http://dspace.ince.md/jspui/
http://dspace.ince.md/jspui/
http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM
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PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI 

În ultimii ani BRTȘ a înregistrat mai multe parteneriate cu diferite instituții de nivel 

național, care au atribuții și competențe de interes comun, pentru desfășurarea unor activități 

profesionale: schimb de informații și documente; schimb de experiență în vederea utilizării 

tehnologiilor noi în biblioteci; studierea dinamicii necesităților utilizatorilor, sprijinirea 

sondajelor de opinii, organizarea activităților științifice, culturale și de instruire. BRTȘ 

semnează două tipuri de acorduri de colaborare: Acord de parteneriat și Acord de împrumut prin 

Abonament Colectiv. 

Acord de parteneriat 

Biblioteca are o colaborare fructuoasă cu mai multe instituții și organizații din țară cu 

care a semnat acorduri de parteneriate: Biblioteca ASEM, Biblioteca USM, Biblioteca 

Republicană Științifică Agrară, Biblioteca AAP, Centrul de formare profesională USM, AGEPI, 

Biblioteca Colegiului de excelență în construcții din Chișinău etc.   

În anul 2021 au fost semnate 2 Contracte de Parteneriat cu Colegiului Tehnic Agricol din 

or. Svetlîi și Colegiul de Construcții din or. Hîncești. 

În anul de referință  au fost organizate 3 activități comune cu instituțiile partenere:  

- AGEPI -BRTȘ: Masa rotundă „Instrumente de protecție a dreptului de autor asupra 

rezultatelor științifice” 

- BȘ UASM - BRTȘ: Atelier de promovare a bazelor de date AGORA și AGROVOC,  schimb  

de publicații în domeniul economiei agrare. 

- COLEGIUL DE CONSTRUCȚII din or. Hîncești - BRTȘ - Zi de informare pe specialitățile 

de studii. 
 

Acord de împrumut prin Abonament colectiv  
BRTȘ are semnate Acorduri de împrumut prin Abonament Colectiv cu 21 de unități 

economice întreprinderi și organizații mici și mijlocii din Moldova, dintre care: Î.I. „Filimon 

Elena”, S.R.L. „Vion Impex”, SRL. „I.I. Cericenco”, S.R.L. „Lauielace”, S.R.L. „Chelaru Angela”, 

Gospodăria țărănească „COSTAȘ”, S.R.L. „EuroAlun”, S.R.L. „Art-ProEco”, „Mondostudart-art”, 

etc.. Pe parcursul anului 2021 s-a încheiat un Acord de împrumut prin Abonament Colectiv cu 

SRL „Ferma cu Origini”. 
 

Colaborări și implicații profesionale  

La nivel internațional 
În anul 2021 BRTȘ s-a concentrat pe etapa de elaborare a proiectului Modernizarea 

sistemului informatizat de bibliotecă IRBIS. Cu acest scop am intensificat relațiile de 

colaborare cu Asociația din or. Moscova (ЭБНИТ) - Международная Ассоциация  

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий. 

S-au organizat 2 webinare comune privind sistemul modernizat de bibliotecă web IRBIS 64 +. 

În urma discuțiilor și negocierilor a fost semnat contractul de achiziționare a programului nou 

web IRBIS 64 + (18.11.2021), care include: 4 module, 15 stații de lucru, și un modul pentru 



 
 
 
 
 
 

14 
 

Raport de activitate 2021 

crearea bibliotecii multifuncționale J-IRBIS 2-0 la un preț avantajos. Pe parcursul următorilor 2 

ani biblioteca va beneficia de asistență tehnică și informațională din parte producătorului de 

program.  

Cu Centul Internațional de Informație Tehnico-Științifică (Международный центр 

научной и технической информации МЦНТИ or. Moscova, Rusia), avem o colaborare din 

anul 2018. Directorul INCE, A. Stratan este reprezentantul plenipotențiar al RM în această 

organizație, iar BRTȘ pregătește și oferă informații de profil  privind proiectele și activitățile 

organizate în domeniul tehnico- științifică de către instituțiile /organizațiile din Moldova.  

În anul 2021 au fost elaborate 2 rapoarte: 

1) Consolidarea infrastructurii naționale de cercetare-inovare în RM în perioada pandemică; 

2) О состоянии дел в сфере научно-технической информации в Республике Молдова, 

Актуализированная информация о национальной системе научно-технической 

информации Республики Молдова (по состоянию на ноябрь 2021 года), prezentată la 

solicitarea Consiliului interstatal de coordonare a informației științifice și tehnice 

(Межгосударственный координационный советпо научно-технической 

информации (МКСНТИ) 

3) Am participat cu propuneri în proiectul anunțat de МКСНТИ ,,Концепция создания 

цифровой платформы стран СНГ. 

În relațiile cu aceste instituții, BRTȘ promovează resursele informaționale naționale 

(biblioteci și repozitorii digitale, cataloage electronice, alte e-instrumente din domeniul 

cercetării - inovării) și aportul în dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inovare naționale.  

La nivel național 
Angajații Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice au fost implicați în activitatea 

următoarelor structuri profesionale de nivel național:  

- Consiliul Biblioteconomic Național 

- Asociația Bibliotecarilor din Moldova 

- Comitetul Tehnic de Standardizare nr.1 ,,Biblioteconomie. Informare. Documentare”. 

- Grupul de lucru pentru elaborarea cadrului de reglementare național 

BRTȘ participă activ în proiectele și campaniile naționale de promovare a cărții, lecturii și 

bibliotecii. Chiar și în condiții de pandemie, am susținut inițiativele ABRM organizând  activități 

către Ziua Mondială a Cărții și Dreptului de Autor și Ziua Bibliotecarului, Nocturna Bibliotecilor 

ș.a. În anul 2021 BRTȘ a participat la concursul organizat de ABRM, „Cele mai reușite lucrări în 

domeniul bibliologiei și științei informării”, secțiunea: Lucrări bibliografice și a câștigat 

Premiul Mare pentru monografia bibliografică „Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: 

tradiția trecutului la cerința viitorului: 50 ani de activitate”, coordonator de ediție: Elena 

Bordian director BRTȘ, autori: Nionila Dalinițchi, Angelina Cătana, Silvia Gorceag, Tamara 

Zasmenco, Evelina Jitari, Elena Lupu, Maria Popovici. 

Ca membru în grupurile de lucru din cadrul CBN am participat la elaborarea documentelor 

de reglementare naționale, proiectele fiind propuse spre aprobare Ministerului Culturii al RM: 

1) Regulamentul național privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă; 

2) Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci. 

 



 
 
 
 
 
 

15 
 

Raport de activitate 2021 

 

Voluntariat  
Pe parcursul anului 2021 în activitatea BRTȘ au fost antrenați 3 voluntari, care în total au 

dedicat 82 de ore din timpul propriu pentru organizarea Muzeul tehnicii de calcul din 

bibliotecă. Voluntarii au contribuit la organizarea spațiului pentru muzeu, asamblarea 

mobilierului, s-au ocupat de selectarea obiectelor pasibile pentru restaurare, au reparat 3 

calculatoare vechi. Un voluntar a donat bibliotecii un aparat de scanat.  

Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi și competenţe sociale, cum 

ar fi: solidaritatea, toleranţa, spiritul civic și responsabilitatea socială. Activitatea voluntarilor 

contribuie la rezolvarea unor probleme ale bibliotecii, la îmbunătăţirea serviciilor oferite și 

activităţilor organizate.  

 

DEZVOLTAREA COLECȚIILOR 

 

Activitatea Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a INCE în domeniul dezvoltării 

colecțiilor este axată pe completarea și organizarea resurselor, pasibile să satisfacă interesele 

de cercetare, studiu, informare și documentare în termeni cât mai rezonabili, dar și să asigure 

exactitatea evidenței și prelucrării documentelor conform standardelor și instrucțiunilor în 

vigoare, precum și securitatea și condițiile de păstrare a resurselor deținute.  

 

Caracteristica colecțiilor de documente 
În anul 2021 dezvoltarea 

resurselor informaționale ale 

Bibliotecii Republicane 

Tehnico-Științifice s-a realizat în 

urma unei selecții riguroase 

impusă de profilul colecțiilor 

existente și pe nevoia de 

informare a tuturor categoriilor 

de utilizatori ai bibliotecii prin: 

achiziții, donații, schimb de 

publicații, abonarea la baze de 

date internaționale și 

dezvoltarea bazelor de date 

locale.   

La sfârșitul anului 2021, colecția Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice constituie din 

12 202 572 titluri în 13 583 389 unități materiale de documente și publicații din țară și din 

străinătate. Valoarea totală colecțiilor bibliotecii este de 9689764. După tipurile de publicații 

(după RMF) colecțiile BRTŞ sunt prezentate în diagrama 1: 
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Diagrama 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Structura colecțiilor BRTȘ după tipuri de documente 2021 

 

Tabelul 1.  

Nr./or. Tipuri de documente Nr. de titluri Nr. de volume 

1. Cărți 29 696 89 434 
2. Broșuri 26 752 91 680 
3. Documente nepublicate 4 709 5 386 
4. Publicați periodice 999 101 771 
5. Documente electronice 54 345 
6. Documente tehnico-normative 329 270 382 498 

7. Cataloage industriale 383 082 456 414 

8. Documente brevetare 11 428 010 12 455 861 

Total 12 202 572 13 583 389 

Tabelul 1. Structura colecțiilor BRTȘ după tipuri de documente 2021  

 

 

Intrări în cursul anului 2021 

Date statistice 
 

Alocațiile bugetare pentru achiziții în anul 2021 constituie 97000 lei (pentru abonarea 

publicațiilor periodice) și 3000 lei pentru standarde. De asemenea colecțiile bibliotecii s-au 

completat și din alte surse, precum: donațiile, schimbul de publicații, publicațiile Complexului 

Editorial INCE, schimb de publicații și abonarea la baze de date internaționale. În ultimii doi ani 

se atestă o mică descreștere, în ceea ce privește intrările de documente, din cauza că anii 2020-

2021 instituțiile de stat au lucrat mai mult la distanță, respectiv, distribuirea publicațiilor a fost 

mai dificilă, iar schimbul de carte între instituții, practic a fost întrerupt.  

În 2021 au fost luate la evidență 289 titluri în 563 volume. Valoarea intrărilor de 

documente pentru anul 2021 este de  106664 lei.   

  



 
 
 
 
 
 

17 
 

Raport de activitate 2021 

La capitolul intrări, după RMF:  

Tabelul 2. 

Tipuri de documente Titluri Exemplare 
Cărți 227 261 
Broșuri 
- din ele referate ale tezelor 

42 
9 

44 
9 

Publicații periodice 
 

0 tit. noi 
(35 tit. reviste, 3 

tit. ziare) 

238 vol. 
(rev. 443 ex.; 
ziare 107 ex) 

Documente electronice          0 0 
Documente nepublicate        3 3 
Documente speciale, din ele: 
 documentație tehnico-normativă 

(standarde) 
 cataloage industriale 
 documente brevetare (brevete de 

invenții) 

17 
17 
0 
0 

17 
17 
0 
0 

Total 289 563 
Tabelul 2.Intrări pe parcursul anului 2021 după tipuri de documente conform RMF 

 

 

Pe parcursul anului de referință în colecțiile bibliotecii au intrat următoarele tipuri 

de documente:  

- Colecții speciale (Standarde). În anul de referință au fost achiziționate de la 

Institutul de Standardizare din Moldova 17 titluri în 17 unități materiale de standarde. 

- Cărți și publicații periodice prin donații și schimb de publicații:  

- donații instituții -  20 titluri în 66 de unități materiale;  

- donații persoane fizice - 201 titluri în 210 unități materiale,  

- schimb de publicații  - 51 titluri în 70 de unități materiale. 

 
 

Tabelul 3. 

Anul 
Achiziții 

(u.m.) 
Achiziții 
(titluri) 

Exemplare 
achiziționate per 

titlu 

Exemplare 
intrate per 
utilizator 

activ 

Cheltuieli pentru achiziții 

2021 563 -14% 289 +29% 1,9 0,5 106,6 88,6 

2020 660 -37% 223 -63% 2,9 0,6 97,9 86,9 

2019 1064 +13% 604 +25% 1,7 0,5 148,1 70,0 

2018 940 +29% 481 +44% 1,9 0,4 183,6 85,5 

2017 726 -31% 333 -35% 2,1 0,3 123,8 61,2 

Total 3953 - 1930 - 10,5 2,3 660,0 392,2 

Tabelul 3. Dinamica achizițiilor de documente (2017-2021) 
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Sursele principale de completare a colecțiilor BRTŞ 

 

Dezvoltarea resurselor informaționale ale Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice s-a 

realizat prin: achiziții, donații, schimb de publicații, abonarea la baze de date internaționale. Din 

numărul intrări  în acest an, prevalează donațiile persoanelor fizice – 65%, urmat de publicațiile 

primite prin intermediul schimbului interbibliotecar cu 17% și 11% publicații periodice prin 

cumpărare. Documentele intrate din donațiile instituțiilor constituie 4% și pe ultimul loc fiind 

publicațiile de la Complexul Editorial al INCE constituind 3%. 

 

Diagrama 2. 

 

    Sursele principale de completare a colecțiilor BRTŞ în 2021 

 

În ultimii doi ani, din cauza pandemiei COVID, atestă o descreștere considerabilă, la 

capitolul schimb de publicații, astfel BRTȘ a realizat schimburi de publicații doar cu 4 

instituții.  

Tabelul 4. 
Nr. 

act. 

BIBLIOTECI  Primit Suma, lei Transmis Suma, lei 

1 Biblioteca Republicană Științifică 

Agricolă a UASM 

13 tit./28 u.m.  1651,55 11 u. m. 1624,00 

2 Biblioteca Republicană Științifică 

Agricolă a UASM 

31 tit./31 u.m. 3646,58 10 u. m. 1200,00 

3 Biblioteca Republicană Științifică 

Agricolă a UASM 

  2 u. m. 102,00 

4 Biblioteca Științifică ASEM  7 tit./11 u.m.  908,00 8 u. m. 928,00 

 Total 51tit./70 u.m.  6206,13 31 u. m. 3854,00 

Schimb național de publicați, anul  2021 
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Diagrama 3  

 
 

Achiziții de documente structurate după limbi 2021 
 

În diagrama nr.4 sunt reprezentate datele statistice privind achizițiile de documente în 

BRTȘ pe ultimii cinci ani. Cu regret se atestă o descreștere considerabilă a achizițiilor noi, 

aproximativ cu 50% mai puțin în anul 2021 față de  anul 2019. 

Diagrama 4.  
 

 
Dinamica intrărilor de documente pe anii 2017 – 2021 

 

Abonarea publicațiilor periodice s-a asigurat prin alocarea resurselor bugetare de la 

stat în sumă de  97 014 lei 00 bani prin urmare, Biblioteca s-a abonat la 37 titluri (din lipsă de 

mijloace financiare unele ediții au fost abonate doar pentru prima jumătate a anului). Abonarea 

s-a realizat prin intermediu SRL „MOLDPRESA GRUP”, respectiv în colecțiile bibliotecii au intrat 

34 titluri de reviste și 3 titluri de ziare, la evidența după RMF au fost luate 196 seturi de 

reviste și 5 seturi de ziare.  

Abonare la baze de date. BRTȘ este abonată la 6 baze de date în diverse domenii, care 

garantează accesul la textele integrale ale publicațiilor, majoritatea reprezentând resurse 

ştiinţifice licenţiate full-text. Utilizatorii au acces la următoarele baze de date:  IMF eLIBRARY; 

OARE Research in the Environment; AGORA Research in Agriculture; ARDI research for 

Innovation; BioOne Research evolved; DUKE University Press; The Royal Society PUBLISHING. 

Aceste resurse sunt utilizate de către cercetătorii INCE, în număr de 1156 de persoane. În 

cadrul orelor informaționale pentru doctoranzi au fost prezentate și testate BD: AGORA 

Research in Agriculture; eLibrary.ru; OARE Research in the Environment. Resursele propuse 

pot fi accesate urmând link-ul de pe pagina web a bibliotecii. Website-ul BRTȘ 

(http://brts.md/). 
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http://brts.md/
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Casarea documentelor 
In primul semestrul al anului 2021, s-a efectuat analiza stării și utilizării revistelor în limbi 

străine din perioada anilor 1958-1979. În urma evaluării, comisia a constatat că multe seturi 

anuale sunt incomplete, deteriorate și învechite după conținut. Astfel, în acest an au fost casate 

și excluse din colecțiile secției LPCC a BRTȘ în număr de 153 titluri de reviste în 3822 unități 

materiale (volume) în sumă de 344 014,92 lei. 80% din revistele supuse casării sunt din 

domeniul tehnicii, iar alte 20 % din domeniul științelor naturale. Toate actele au fost întocmite 

și semnate de către membrii comisiei de casare, fiind  aprobate de către Directorul INCE și 

transmise Serviciului Contabilitate. 

Evidența, clasificarea, indexarea și catalogarea documentelor în bazele de 

date ale BRTȘ și (excluderea) publicațiilor 
 

Evidența documentelor. Toate documentele intrate în bibliotecă au fost supuse evidenței, 

pe baza actelor însoțitoare. În cazul donațiilor sau a altor situații în care publicațiile nu au avut 

documente însoțitoare, s-a completat un Act de primire, prin care se dovedește proveniența. 

Valoarea documentelor s-a determinat cu ajutorul unui program special de stabilire a prețului 

unui document nou tipărit. Publicațiile noi primite au fost supuse prelucrării primare 

(orânduirea publicațiilor noi primite după alfabet – 545 ex., confruntarea cu catalogul a 

publicațiilor noi intrate – 345 ex., ștampilarea documentelor – 828 ex., lipirea buzunărașului și 

scrierea formularului cărții și revistelor 434 ex.). Pe parcursul anului 2021 au fost transmise în 

colecțiile BRTŞ 470 exemplare de cărți, broșuri și documente nepublicate, documente 

electronice, cataloage industriale brevete de invenții, teze. S-a primit și repartizat 

corespondența. Toate titlurile publicațiilor periodice primite au fost înregistrate în Registrul  

de evidentă a publicațiilor periodice. Fiecărui titlu a fiecărui an în parte i s-a atribuit un număr 

de inventar. S-au supus prelucrării primare și transmise către secțiile respective de păstrare 

443 exemplare de reviste și 105 ziare. A avut loc examinarea zilnică a presei naționale și 

selectarea articolelor despre Institutul National de Cercetări Economice (examinarea surselor, 

descrierea analitică a articolelor). În tabelul de mai jos se prezinta actualitatea documentelor 

achiziționate. 
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Tabelul 5. 

Anul Achiziții editate în 
ultimii 5 ani 

(u.m.) 

Achiziții editate în 
ultimii 7 ani 

(u.m.) 

Achiziții editate în 
ultimii 10 ani 

(u.m.) 

Total achiziții 
(u.m.) 

 

2021 373 401 436 563 

2020 473 500 514 660 

2019 620 647 736 1064 

2018 762 795 744 940 

2017 471 501 560 726 

Tabelul 5.  Actualitatea documentelor achiziționate 

Clasificarea și indexarea documentelor noi. Toate documentele intrate în bibliotecă 

din orice sursa sunt supuse procesului de clasificare și indexare. Un element important al 

activității de prelucrare a documentelor ce ne informează asupra conținutului tematic al 

fondului bibliotecii, respectiv – al catalogului electronic, îl reprezintă procesul de indexare cu 

indice CZU, JEL și DOI, vedete de subiect și cuvinte cheie. În anul 2021 au fost atribuite, CZU - 

336 de indici (pentru revista Economie și sociologie au fost clasificate CZU 15 articole și 2 Teze), 

852 vedete de subiect și 198 cuvinte cheie; JEL - 279 coduri la articolele din revistele 

instituționale INCE; DOI: atribuit la 38 articole științifice (Economie și Sociologie nr. 1. 2021 

- 10 coduri); Conferința Internațională Ştiinţifico-practică Creşterea economică în condiţiile 

globalizării Ediția a XV-a -28 coduri.  

Catalogarea documentelor. Produsul principal al activității de catalogare informatizată 

este reprezentat de Catalogul on-line (baza de date a bibliotecii). Catalogul electronic, 

comparativ cu cel tradițional, facilitează regăsirea informaţiei, având mai multe chei/criterii 

sau puncte de acces/ căutare, posibilitatea de combinare a acestora, cât și trimitere la alte 

resurse prin atribuirea și activarea vedetelor de subiect. În paralel cu catalogul electronic, 

catalogarea documentelor se efectuează și în mod tradițional, actualizând la zi cataloagele 

tradiționale (verificare, redactare, intercalarea fișelor de catalog, etc.). În urma prelucrării 

informațiilor au fost catalogate peste 1000 de publicații în diferite limbi și redactate 1567 

(retro) înregistrări bibliografice importante pentru sistemul de informare al utilizatorilor. 

Organizarea și conservarea colecțiilor BRTȘ.  
Organizarea corectă a colecției ține de comunicarea eficientă a documentelor. În BRTȘ, 

organizarea colecțiilor este un proces complex, din cauză că biblioteca deține o colecție de 

documente foarte diversă de alte biblioteci, în afara de cărți și publicații periodice, BRTȘ deține 

și documente brevetare, documente normativ-tehnice. Astfel, cărțile și publicațiile periodice 

sunt prelucrate și organizate conform tabelelor de clasificare CZU, documentele brevetare sunt 

prelucrate, clasificate și aranjate la raft în conformitate CIB (Clasificarea Internațională de 

Brevete), iar documentele normativ-tehnice se identifică după numărul de ordine atribut de 

către organizația emitentă și aranjate la raft  pe subiecte. 

Colecțiile BRTȘ sunt organizate pe tipuri de documente. Colecțiile speciale: brevete de 

invenții și colecția documentelor normative sunt în acces restricționat, utilizatorii fiind asistați 

de bibliotecar în căutarea informației. În schimb, pot fi consultate și împrumutate publicațiile 

periodice și de referință în aceste domenii, care sunt  în acces liber pentru toți cei interesați. 



 
 
 
 
 
 

22 
 

Raport de activitate 2021 

Din colecția de carte și publicații periodice, 18% se află în acces liber și pot fi consultate 

de utilizatori în sălile de lectură.  

Notă: Este un procent mic în raport cu numărul total al colecțiilor, datorită faptului că peste 90% din 

colecțiile BRTȘ sunt documente speciale care sunt păstrate în condiții corespunzătoare  normelor tehnice 

și sanitare aprobate.  

Tabelul 6. 

  Secții/ colecții Volum/ 
exemplare 

Secția Colecții speciale (fondul de 
referință și periodica în domeniul PI)   

33 418 

Secția Lectură Publică și Comunicarea 
Colecțiilor (colecția ,,Publicații 
periodice”) 

6045 

Colecția ,,Publicații de referință” 370 

Colecția ,,Publicații științifice INCE” 341 

Colecția Băncii Mondiale în RM 280 

Secția Asistență Informațională (Colecția 
,,Lucrări bibliografice”) 

250 

Total: 40 704 

Tabelul 6. Volum de documente în acces liber la raft 

Pe parcursul anului se desfășoară și alte activități, precum, aranjarea documentelor noi 

primite la raft; furnizarea documentelor pentru utilizatori; selectarea documentelor pentru 

organizarea diferitor expoziții, descrierea fișelor de control a fondului în retrospectivă pentru 

catalogul topografic, reorganizarea fondului, etc. 

 Aranjarea fișelor și a publicațiilor noi la raft  – 504 de volume.  

 Controlul și rearanjarea cărților și publicațiilor periodice – 12391 ex. 

 Controlul și rearanjarea documentelor de brevet conform CIB – 348.960 ex. 

 Controlul și rearanjarea DTN – 9030 ex. 

 Descrierea fișelor de control a fondului în retrospectivă pentru catalogul topografic – 

7550 de fișe. 

Pe tot parcursul anului 2021 s-a desfășurat lucrări de reorganizare a colecțiilor bibliotecii 

pentru a crea spații suficiente de păstrare, totodată, s-a organizat săptămânal desprăfuirea și 

igienizarea fondului de carte, a documentelor brevetate și a celor normativ-tehnice. Colecțiile 

bibliotecii se păstrează în depozite şi în săli cu acces liber, asigurându-se condiții de conservare 

și de securitate adecvate. 
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RESURSE ELECTRONICE 

 

Concomitentent cu colecțiile tradiționale, BRTȘ dezvoltă resurse electronice, care atrag 

generația nouă de utilizatori, oferind instrumente de bază cu un conținut informațional dinamic 

și deschis ,utile pentru studii, dezvoltarea competențelor și cunoștințelor. Actualmente 

bibliotecă gestionează 5 baze de date cu acces online și 2 baze cu acces ofline, care pot fi 

consultate în spațiile bibliotecii. Resursele informaționale digitale ne fac accesibili oricând, 

oricui și de oriunde. 

Catalogul electronic https://e-catalog.brts.md 

Catalogul electronic al BRTS conține informații bibliografice a documentelor pe care 

biblioteca le deține începând cu anul 1989 și numără 62059 înregistrări și 515 descrieri 

bibliografice au fost catalogate în anului 2021, din ele 17 standarde și 183 descrieri sunt la 

documentele ce au intrat în bibliotecă până la începutul anilor 90 ai secolului trecut). 

Actualizarea catalogului electronic și redactarea acestuia din diverse puncte de vedere, cum ar 

fi cel al descrierii bibliografice, indexării și corectitudinii formării vocabularelor de vedete de 

subiect și cuvinte cheie, se realizează continuu. 

                                                                       Diagrama 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura documentară a catalogului electronic, an. 2021 

 

Catalogul este ușor de utilizat prin mai multe module de căutare (căutare simplă, căutarea 

avansată, după autor, titlu, tema sau cuvinte cheie)  
 

Repozitoriul INCE  (Repository of National Institute for Economic Research). 
http://dspace.ince.md/jspui/ 

Repozitoriul INCE (Repository of National Institute For Economic Research) reprezintă o arhivă 

a lucrărilor științifice publicate de cercetătorii INCE, precum și a altor cercetători care au 

publicat articole în revistele instituționale INCE, sau conferințe organizate de INCE. În anul 

2021 au fost arhivate: 258 de documente full-text, dintre care articole științifice a 

cercetătorilor INCE -239; Monografii – 8. Redactare indexului de nume și tematic al 

repozitoriului – 216. 

62059 
înregistrări

carți  și broșuri 
56495 

3847 
documente 
normative 

605 
cataloage 
industriale 

1119

publicații 
periodice 

https://e-catalog.brts.md/
http://dspace.ince.md/jspui/
http://dspace.ince.md/jspui/
http://dspace.ince.md/jspui/
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Tabelul 7.  
ANUL DOCUMENTE / 

TITLURI 

DOCUMENTE/ 

AN 

MONOGRAFII SERIALE ARTICOLE  

2017 250 250 8 53 149 

2018 500 250 8 82 410 

2019 750 250 8 109 633 

2020 902 281 7 47 227 

2021 1160 258 8 11 239 

Tabelul 7. Repository of National Institute For Economic Research 2017-221 

Repozitoriul INCE este online, se regăsește pe 
site-ul www.brts.md și include: articole din revista 
teoretico-ştiinţifică „Economy and Sociology”, culegeri 
tematice, materialele conferințelor, care au fost editate 
de către Complexul Editorial al INCE, monografii, 
autoreferate ale tezelor de doctorat care au fost 
susținute în cadrul INCE și altele. Actualmente 
Repozitoriul INCE conține: 1160 de documente, dintre 
care monografii – 8; publicații seriale -11 titluri; 
articole științifice -239. 
 

 

Baza de date a documentelor tehnico-normative   
Baza de date a documentelor tehnico-normative  conține 3847 de standarde, s-a 

completat cu 17 documente noi în anul 2021. Pe parcursul anului au fost verificate valabilitatea 

a peste 600 de standarde, conform Catalogului de standardizare ISM și actualizată informația 

în baza de date a bibliotecii dar și în catalogul tradițional al documentelor normativ-tehnice. Se 

accesează doar în spațiile bibliotecii, respectiv, în anul de referință sa efectuat 450 de căutări.  
 

Baza de date „ARTICE”  
Volumul total al Bazei de date „ARTICE” numără 103508 (IRBIS - 84045;  MARC - 

19463). În perioade de referință s-au prelucrat 24 reviste noi. 

 Actualizarea bazei de date analitică „ARTICE” - 269 articole. 

 Redactarea bazei de date analitică „ARTICE” – 145 articole. 

Accesul la baza de date „ARTICE” este oferit utilizatorilor prin intermediul catalogului 

electronic.  
 

Baza de date „Publicații periodice” https://brts.md/?cat=35 

Baza de date „Publicații periodice”- la moment însumează  1119 de înregistrări. În anul 

de referință s-au catalogat 403 descrieri și includ titluri de reviste străine cu anii de apariție 

1980-1990. Sistematic are loc completarea bazei cu titluri noi intrate în bibliotecă. În anul 2021 

au fost abonate 37 de titluri de reviste din R. Moldova, Romania și Rusia, în sumă de 97014 lei, 

cu 9 titluri mai puțin decât în an. 2019.  

 

http://www.brts.md/
http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM.
http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM.
https://brts.md/?cat=35
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Fişierul de autoritate „Vedete de subiect” 
Conţine date de autoritate ce reprezintă forma stabilită, ce trebuie tratată unitar pentru 

vedete de subiect la crearea descrierii bibliografice şi care serveşte ca criteriu de regăsire în 

catalogul electronic. Fişierul însumeză 10797 înregistrări, completânduse în anul 2021 cu 

123 vedete noi. Întreţinerea fişierului de autoritate se face prin corectarea, completarea, 

verificarea înregistrărilor de autoritate (635 inregistrări). 

Fişierul de autoritate a cercetătorilor ştiințifici INCE 
Fişierul de autoritate a cercetătorilor ştiintifici INCE  însumeaza de 122 înregistrări (90 

colaboratori INCE). Fișierul sistematic este actualizat și modificat. 

Pentru respectarea protecției datelor cu caracter personal accesul la fișiere este offline. 

Informația poate fi obținută doar în spațiile bibliotecii. 
 

SERVICII DE BIBLIOTECĂ ȘI UTILIZAREA LOR 

 

În contextul pandemiei COVID-19, biblioteca și-a redirecționat activitatea în spațiul 

virtual, dezvoltând servicii de asigurare informațională online pentru utilizatori, fapt ce a 

contribuit esențial la diminuarea numărului celor prezenți fizic în incinta instituției. Pentru 

utilizatori a fost pus la depoziție Catalogul online al bibliotecii, Repozitoriul Instituțional, a fost 

regândite și reorganizate Serviciile bibliotecii, iar pe site-ul bibliotecii au fost plasate 

informațiile referitor la desfășurarea tuturor evenimentelor. Biblioteca Republicană Tehnico-

Științifică oferă o gamă de SERVICII tradiționale și servicii la distanță.  
 

Utilizatorii bibliotecii  
Numărul de utilizatori activi, vizite în anul de referință. În anul 2021 de serviciile 

bibliotecii au beneficiat 1203 de utilizatori, dintre care: noi înregistrați - 262 de utilizatori; 

reînregistrați (activi) - 941 de utilizatori, care au vizitat biblioteca în spațiile fizice ale 

bibliotecii – 4596 de vizite  și au consultat  - 392815 de documente tradiționale. Electronic au 

fost distribuite - 442 de documente scanate și prelucrate în 2509 de pagini. Au fost realizate 

la cererea utilizatorilor 86 cercetări bibliografice tematice cu 2821 surse bibliografice, 

totodată au foste livrate 8 seturi de documente pentru întreprinderi și organizații, 5 seturi 

tematice pentru proiectele de cercetare ale INCE, pentru bibliotecile din rețea (11 seturi). 

Tabelul 8 reprezintă utilizarea bibliotecii și numărul activităților organizate în ultimii 5 ani . 
  

file:///C:/Users/tamara.zasmenco/Desktop/RAPORT%202021/Catalogul%20online%20al%20bibliotecii
http://dspace.ince.md/jspui/
https://brts.md/?page_id=4949
https://brts.md/?page_id=4949
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Tabelul 8. 

INDICATORI STATISTICI 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Numărul de utilizatori activi 2221 2146 2115 1138 1203 

2. Numărul de vizite în spațiile 

bibliotecii: 

8681 5519 6714 5345 4596 

3.  Numărul de documente 

consultate 

517109 504304 510987 382907 393321 

4. Numărul de vizitatori pe 

website-ul bibliotecii 

2720 2044 4568 17886 50,482 

5. Numărul de vizualizări pe 

website-ul bibliotecii 

6664 3668 11720 90654 625,427 

6. Numărul de vizualizări pe 

canalul YouTube al bibliotecii 

- - - 2291 4100 

7. Numărul de vizite pe blogul 

bibliotecii 

- - 1284 1298 1075 

8. Livrare electronică de 
documente  
(nr. documente scanate) 

570 969 1509 4721 2509 

9.  Numărul TOTAL de activități 

culturale și științifice, dintre 

care:  

    106 

 Conferințe  1 1    

 Mese rotunde 2 2 2 2 2 

 Lansări de carte 1 2 1  1 

 Ateliere profesionale 2 2 3 3 2 

 Campanii de promovare   4 5 3 4 4 

 Expoziții tematice/noi intrări  94 81 76 71 70 

 Zile de Informare  12 12 12 12 11 

 Expoziții on-line 2 3 5 22 15 

 Expoziții în afara bibliotecii 3 5 4 2 1 
 

Indicatori statistici principali 2017-2021 

Conform datelor oferite de platformele gratuite de analiză și statistică Google Analytics 

și Yandex, site-ul BRTȘ a înregistrat în anul 2021: vizite 604,637; vizitatori – 50,482 și 

vizualizări – 625,427. Canalul YouTube – 4100 vizualizări, Blogul BRTȘ – 1075. S-au oferit 

servicii de instruire a utilizatorilor pentru dezvoltarea abilităților IT (14 beneficiari) și 21 de 

utilizatori au beneficiat de instruire pentru utilizarea bazelor de date locale (Catalogul 

bibliotecii, Baza de date ARTICE, Repozitoriul INCE), internaționale (AGROVOC, DOAJ, 

COPERNICUS, REPEC etc.).  

Grupurile ţintă reprezintă utilizatorii tradiționali, care vizitează fizic biblioteca și e-

utilizatorii, care accesează la distanță website-ul bibliotecii, catalogul electronic online, 

repozitoriul instituțional INCE, baze de date locale, platformele social media ce reflectă 

informații actuale despre evenimentele și activitățile științifice, culturale și educative. 
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Datele prezentate în diagrama de mai jos reprezintă categoriile de utilizatori BRTȘ după 

profesie, gen, vârstă. 

Structura utilizatorilor după statutul social–profesional, 2021 

 
La finele anului 2021 numărul utilizatorilor activi ai BRTȘ numărau 1203 persoane fizice, 

cu 48,5% mai puțini față de anul 2019.  

Tabelul 9 

 

Anul 

Repartizarea utilizatorilor după sex Repartizarea utilizatorilor după criterii de vârstă 
 

Total 
 

Femei 
 

Bărbați 
Până la 16 

ani 
Tineri 

(17-34 ani) 
Adulți 

(35-64 ani) 
Vârstnici 

(peste 65 ani) 

2018 
2393 1340 

(56%) 
1053 

(44%) 
9 

(0,4%) 
1806 

(75,5%) 
402 

(16,8%) 
176 

(7,3%) 

2019 
2115 1289 

(61%) 
826 

(39%) 
11 

(0,5%) 
1600 

(75.6%) 
347 

(16,5%) 
157 

(7,4%) 

2020 
1138 636 

(56%) 
502 

(44%) 
14 

(1,2%) 
769 

(67,6%) 
238 

(20,9%) 
117 

(10,3%) 

2021 
1203 727 

(60,4%) 
476 

(39,6%) 
34 

(2,8%) 
586 

(48,7%) 
423 

(35,2%) 
160 

(13.3%) 

Tabelul 9. Structura utilizatorilor după sex și vârstă (aa. 2018-2021) 

 

Datele statistice prezentate în tabelul 8 arată că serviciile de bază ale bibliotecii sunt în 

continuare utilizate preponderent de tineri (48,5%) urmați de adulți și vârstnici. 

În anul 2021au fost înregistrate 4595 de vizite în spațiile BRTȘ, ceea ce constituie o 

realizare a programului în proporție de 60,1%. 

Servicii prestate de bibliotecă 

BRTȘ anual oferă utilizatorilor o gamă largă de servicii informaționale și bibliografice, 

electronice, bibliometrice, de instruire și comunicative. Regulamentul BRTȘ privind prestarea 

serviciilor prevede 42 servicii gratuite și 12 servicii contra plată. În anul 2021 au fost 

solicitate 37 de servicii gratuite și 3 servicii cu plată (copiere, scanare, imprimare).  

Consultarea documentelor în sălile de lectură. În perioada de referință, utilizatorii 

Bibliotecii au consultat 393321 de documente, dintre care: documente brevetare – 318682; 

documente normative – 1850; cărți și publicații periodice – 21723; cataloage industriale –  

50560, prescripții tehnice și instrucțiuni - 506.      

Colaboratori ştiinţifici, 
cercetători - 140; 12%

Ingineri - 28;  2%

Funcţionari - 178;  15%

Bibliotecari, 
documentalişti - 78;  6%

Muncitori - 25;  2%
Studenţi - 538;  45%

Oameni de afaceri - 55;  5%

Alte categorii/pensionari, 
persoane casnice, şomeri 

etc./ - 161;  13%

Utilizatorii bibliotecii conform categoriei
Colaboratori ştiinţifici, cercetători - 140

Ingineri - 28

Funcţionari - 178

Bibliotecari, documentalişti - 78

Muncitori - 25

Studenţi - 538

Oameni de afaceri - 55

Alte categorii/pensionari, persoane
casnice, şomeri etc./ - 161
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Împrumut de documente prin abonament colectiv (pentru întreprinderi, 

organizații și grupuri de cercetare în baza acordurilor de parteneriat semnate între părți) - au 

fost oferite 8 seturi tematice în 596 de publicații și oferite 12 cercetări bibliografice tematice 

la cerere. Prin serviciul DSI s-au livrat 42 de liste bibliografice tematice. BRTȘ a furnizat seturi 

de documente pentru 12 Unități economice, totodată s-au livrat 5 seturi pentru cercetătorii 

INCE în conformitate cu tematica proiectelor de cercetare. 

 
Tabelul 10. 

Anul 
Cărţi Publicații 

periodice 
Cataloage 

industriale 
DN 

normative 
Brevete 

de 
Invenţii 

Livrare 
electronică 

TOTAL 
Împrumut 
documente 

2017 12858 34263 65586 4545 400050 423 517724 

Per utilizator 5,9 15, 1 28,9 2,01 176,9 0,19 229 

2018 10943 28834 74394 3873 400075 1483 518464 

Per utilizator 5,1 13 33 2 173 0,6 244 

2019 10277 25435 69683 2263 401820 1509 510987 

Per utilizator  4,8 12 32 1,0 189,9 0,7 241,6 

2020 6474 8698 56474 1910 304.630 4721 382907 

Per utilizator 5,7 7,6 49,6 1,6 267,6 4,1 336,5 

2021 10621 10923 50560 1850 318682 2509 393321 

Per utilizator 8,8 9,0 42,2 1,5 264,9 2,1 326,9 

Tabelul 10. Dinamica împrumutului, după tipuri de documente per utilizator 2017-2021 

 

Datele statistice prezentate în tabelul de mai sus, demonstrează ca cel mai mare număr de 

documente (pe suport fizic) împrumutate de utilizatori a fost înregistrat în anii 2018 și 2019, 

iar în anii următori (pandemici) se atestă o descreștere la acest capitol cu 11,8 %. 

Se atestă o descreștere și la indicatorul vizitelor în bibliotecă per persoană. În anul 2020 

fiecare utilizator activ a vizitat biblioteca în medie de 5 ori, comparativ  cu anul 2021 în medie 

de 4 ori, dar se menține constantă împrumutul per persoană în medie de 300 documente pe an, 

ce denotă un interes sporit față de mai multe documente și resurse din bibliotecă. În legătură 

cu situația epidemiologică au crescut considerabil împrumutul documentelor în format 

electronic cu circa 50 %. 

Împrumutul Interbibliotecar național - au fost solicitat de către 25 persoane fizice, 9 

unități economice și 11 biblioteci din rețea, care au împrumutat 919 documente. Numărul total 

de cereri primite de la alte biblioteci - 927, numărul de împrumuturi furnizate altor biblioteci 

– 919; Numărul total de cereri adresate – 35. Numărul de împrumuturi primite – 33 de 

documente. 

  



 
 
 
 
 
 

29 
 

Raport de activitate 2021 

Tabelul 11. 
INDICATORI 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Numărul total de cereri primite de la alte 
biblioteci 

475 393 743 603 927 

2. Numărul de documente transmise altor 
biblioteci 

456 344 728 596 919 

3. Numărul total de cereri adresate altor 
biblioteci 

31 32 22 56 35 

4.  Numărul de documente primite de la alte 
biblioteci. 

28 30 17 51 33 

Tabelul 11. Dinamica privind Împrumutul Interbibliotecar2017-2021 

 

Remarcăm, ca în anul raportat, din colecțiile bibliotecii au fost împrumutate un număr 

record de documente în raport cu alți ani, fapt ce denotă o tendință de creștere a interesului 

altor instituții față de colecțiile BRTȘ. 

Servicii bibliografice și de referință 

Redactarea referințelor bibliografice. Pe parcursul anului 2021 au fost redactate 

66 de liste bibliografice ale publicațiilor științifice INCE cu 1359 referințe. De asemenea a 

fost efectuată redactarea descrierilor bibliografice în 8 liste cu 233 descrieri bibliografice.  

Elaborarea cercetărilor bibliografice la solicitare. La solicitarea utilizatorilor s-

au realizat 86 de cercetări bibliografice tematice cu 2821 surse bibliografice. Sursele au fost 

selectate din colecția BRTŞ și din colecțiile altor biblioteci: Biblioteca Națională, Biblioteca 

USM, Biblioteca ASEM, Biblioteca AAP, Biblioteca UTM, Biblioteca ULIM, totodată cercetările 

au fost completate cu resurse electronice din Internet. Cele mai complexe cercetări/studii 

bibliografice au fost:  

- Valorificarea, prelucrarea deșeurilor, produselor secundare din industria berii. 

Utilizarea lor în diferite ramuri; Tehnologii de producere a berii; (UTM)    

- Dezvoltarea și impactul turismului rural aplicat în Republica Moldova asupra 

dezvoltării economice și sociale în comunitățile rurale (INCE);    

- Producerea vinurilor - opțiune importantă pentru dezvoltarea oenologiei (Vinurile 

Moldovei) (UASM);  

- Fluxurile financiare și situația în sistemul financiar (Centrul de Excelență în Economie 

și Finanțe) 

- Efectele inteligenței artificiale în contextul noului mediu economic - potențial și 

avantaje(USM); 

Întocmirea informațiilor factologice. În anul de referință s-a întocmit 39 informații 

factologice, fiind solicitate de către 31 utilizatori 

Servicii de referință și consultanta: În această perioadă au fost soluționate 19959 

de referințe bibliografice dintre care:   

- La cataloagele tradiționale                                            3281 

- La catalogul electronic                                                    6747  

- În BD articolelor în domeniul economic                    8999    

- În baza de date legislativă                                              521      

- Solicitări telefonice                                                           411  
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Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine conform, SM SR ISO 

9:2005.  
Au fost transliterate 30 referințe bibliografice cu caractere chirilice în caractere latine 

(SM ISO 9:2005. Informare şi documentare) la articolele științifice din Economie și 

Sociologie 2020 nr. 1și 2.    
 

Servicii de indexare și clasificare a documentelor 

În anul 2021 de aceste servicii 

au beneficiat  120 de utilizatori 

pentru care s-au atribuit 

următoarele indice de clasificare a 

documentelor noi; CZU - 336 de 

indici (pentru revista Economie și 

Sociologie 15 articole clasificate 

CZU și 2 Teze), 852 vedete de 

subiect și 198 cuvinte cheie; JEL - 

279 coduri la articolele din revistele 

instituționale INCE; DOI a fost 

atribuit pentru 38 articole științifice (Economie și Sociologie nr. 1. 2021 - 10 coduri). Pentru 

materialele Conferinței Internaționale Ştiinţifico-Practice „Creșterea economică în condițiile 

globalizării” sesiunea ştiinţifică „Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară”, 

Ediția a XV-a au fost atribuite 28 coduri DOI.  

Indexarea și clasificarea lucrărilor științifice INCE ne permite mai ușor de a fi acceptați în 

baze de date internaționale. Iar personalizarea producției științifice cu identificator digital unic 

(DOI) oferit de Agenția oficială pentru înregistrare Crossref, la care INCE a aderat ca membru 

în an.2020 a sporit considerabil vizibilitatea publicațiilor științifice instituționale. 

Servicii bibliometrice  

Serviciile oferite în cadrul Ghişeului Informaţional „Accesul deschis pentru 

cercetători”: acordarea asistenţei informaţionale/ghidare în crearea conturilor personale 

pentru cercetători, plasarea lucrărilor în baze de date internaționale și monitorizarea acestui 

proces. De asemenea acordarea asistenţei tehnice şi informaţională cercetătorilor în ceea ce 

privește, analiza rezultatelor personale în baze de date (Socionet, Repec, Google Scholar); 

identificarea revistelor științifice cu factor de impact pentru publicare; efectuarea analizelor 

bibliometrice ale publicaţiilor cercetătorilor, stabilirea indicelui Hirsch al autorului, consultații 

privind personalizarea producţiei ştiinţifice în bazele de date etc. 
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Tabelul 12 

 Servicii oferite 2021 

ore cerințe 

1 Stabilirea statutului revistelor ştiinţifice 24 12 

2 Analiza bibliometrică ale publicaţiilor cercetătorilor INCE 18 10 

3 Stabilirea indicelui Hirsch 38 17 

4 Acordarea consultaţiei cercetătorilor INCE. Consultaţii 
privind evaluarea publicaţiilor ştiinţifice, calcularea şi 
interpretarea indicatorilor bibliometrici pentru reviste, 
articole, autori… 

80 20 

Total 160 59 
Tabelul 12. Dinamica solicitărilor privind serviciile bibliometrice, 2019-2021 

 
În anului 2021 de acest serviciu au beneficiat cercetătorii științifici ai INCE și alți 

utilizatori ai bibliotecii, care au primit consultații la:  

 Stabilirea statutului revistelor ştiinţifice (cotate ISI sau indexate în baze de date); 12 cerinţe 

/24 ore. 

 Analiza bibliometrică ale publicaţiilor cercetătorilor INCE; 10 cerinţe / 18 ore. 

 Stabilirea indicelui Hirsch al autorilor, articolelor - 17 cerinţe /38 ore. 

 Acordarea consultaţiei cercetătorilor INCE în crearea conturilor personale în bazele de date 

scientometrice, Consultaţii privind evaluarea publicaţiilor ştiinţifice, calcularea şi 

interpretarea indicatorilor bibliometrici pentru reviste, articole, autori.  80 cerințe / 20 ore 

 
Obiectivul de bază al acestui serviciu, constă în diseminarea rezultatelor științifice în 

mediul academic global. Astfel, din anul 2013 și până în prezent bibliotecarii au reușit să 

plaseze Revista teoretico-ştiinţifică „Economy and Sociology” și alte publicații științifice 

instituționale, în 15 baze de date internaționale, cum ar fi: SOCIONET; INDEXCOPERNICUS; 

OAJI; RePEc; DOAJ; IDEAS; EconPapers; LogEc; EZB; Google Scholar; eLIBRARY; IBN; 

Citefactor, Repozitoriu INCE, DRJI. Directory of research journals indexing. Și în acest an s-a 

reușit înregistrarea revistei „Economy and Sociology” în două baze de date cu Acces Deschis: 

Directory of Research, Journals Indexing, dar și ne-am 

preocupat de actualizarea datelor și metadatelor privind 

revista în noul ei format. 

Impactul acestei activități se reflectă în indicatorii 

bibliometrici obținuți: recunoașterea instituției și a 

cercetătorilor în mediul academic global; creșterea 

numărului de citări și al indicelui HIRSH, majorarea Index-

ul calității de valoare (ICV) al revistei „Economy and 

Sociology” oferit de Indexcopernicus.com,  etc.  

Utilizarea metodelor sau instrumentelor de comunicare a datelor pe platforme cu Acces 

Deschis, va amplifica schimbul de date și proiecte comune cu cercetători din alte țări, va spori 

vizibilitatea și recunoașterea cercetătorului în mediul academic global.  

2013 - 4.58 

2015 - 77.72 

(ICV)             2016 - 75.68 

2017 - 82.08 

2018 - 91.04 

2019 - 99.04 

2020 - 

file:///C:/Users/tamara.zasmenco/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%09http:/socionet.ru/collection.xml%3fh=spz:brtsbiblioteca:ycriat
file:///C:/Users/tamara.zasmenco/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%09http:/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
file:///C:/Users/tamara.zasmenco/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%09http:/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
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=aaaaa&colors=7&lang=en
https://scholar.google.com/citations?user=7gvsknmaaaaj&hl=ru
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53992
https://ibn.idsi.md/ro/economica-sociologie
file:///C:/Users/tamara.zasmenco/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%09https:/www.citefactor.org/journal/index/24956/economy-and-sociology%23.x5af9ogzaul
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/90
http://olddrji.lbp.world/journalprofile.aspx?jid=2587-3172
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Servicii electronice. Informații  furnizate la distanță 
În contextul pandemiei provocate de virusul Covid 19 au crescut considerabil numărul 

cererilor online. Cele mai solicitate au fost Serviciul Livrare electronică de documente, Serviciul 

Diseminarea Selectivă a Informației (DSI), dar și Servicul de redactare bibliografică și 

indexarea lucrărilor cu indici CZU; JEI; DOI. 

NOU! Înregistrarea utilizatorilor on-line. În condițiile de restricționare a prezenței fizice 

în bibliotecă a fost lansată recent (2021) pe pagina web a bibliotecii 

https://brts.md/?page_id=4814 o nouă modalitate de înregistrare a utilizatorilor, pentru a 

simplifica accesul la resursele și serviciile BRTȘ. Această facilitate a fost utilizată de 16 

persoane.  

NOU! De asemenea a fost inițiat serviciul electronic Informații și referințe privind 

documentele de brevet (numărul documentului de brevet, numărul cererii de brevet, data și 

sursa publicării). De la lansare (iunie 2021) au fost furnizate 450 de documente din baze de 

date internaționale și națională pentru 270 de utilizatori.  https://brts.md/?page_id=5134  

În perioada de referință au fost modernizate  și alte servicii prestate online, precum:  

Livrare electronică de documente. În perioada de referință de acest serviciu au 

beneficiat 678 utilizatori pentru care s-au trimis 2509 pagini scanate. 

https://brts.md/?page_id=4978   

Diseminarea Selectivă a Informației (DSI). Pentru a satisface cerințele 

informaționale ale unui grup de utilizatori antrenați în munca, studiu sau cercetare științifică 

se utilizează această formă de Informare Bibliografică și Documentară individuală. S-a  

modificat formularul de înregistrare a  solicitării, s-au extins posibilitățile  de concretizare a 

cererii. Pe parcursul anului 2021 la cererea utilizatorilor s-au livrat prin intermediul DSI - 

323 liste bibliografice cu 8671 de resurse informaționale pentru 323 de utilizatori. 

https://brts.md/?page_id=4975  

Utilizarea resurselor electronice create de BRTȘ  

Catalogul electronic.  
Catalogul electronic al bibliotecii este principala resursă informațională creată de 

bibliotecă și care reflectă 80% din totalul colecțiilor de carte și publicații periodice. 

În anul 2021 Catalogul electronic a fost consultat de 3000 /(4000 prin motoare de 

căutare)  de utilizatori unici efectuând 4660 sesiuni de căutare .  

În 2020 s-au efectuat 5163 mii de sesiuni de căutare în CE și vizitat de 4047 de utilizatori 

În 2019 Catalogul electronic a  fost vizitat de 2870 de utilizatori și s-au efectuat 2948 

mii de sesiuni de căutare  

În 2018 Catalogul electronic a fost vizitat de 2113 de utilizatori. S-au efectuat 2621 mii 

de sesiuni de căutări catalogate.  

Tabelul 13 
Anul Sesiuni de căutare Vizite 

2021 4660 3000 

2020 5163 4047 

2019 2948 2870 

2018 2621 2113 

https://brts.md/?page_id=4814
https://brts.md/?page_id=5134
https://brts.md/?page_id=4978
https://brts.md/?page_id=4975
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Repozitoriul INCE (Repository of National Institute for Economic Research). Pe parcursul 

anului a fost utilizat de 123 de cercetători și s-au descărcat 97 de documente. În ultimii 3 ani 

Repozitoriul INCE a înregistrat  anual în medie 450 de vizite.   

Baza de date ARTICE.  În anul 2021 volumul total al bazei de date numără 103508, fiind 

accesată de 941 de utilizatori și efectuate 4596 de sesiuni de căutare și regăsire a informației, 

ce ține de publicațiile periodice întrate în colecțiile bibliotecii.  

Baza de date a documentelor tehnico-normative conține 3847 de standarde. Se 

accesează doar în spațiile bibliotecii, respectiv, în anul de referință s-a efectuat 450 de 

accesări.  

Resurse internaționale în acces deschis. În anul 2021 BRTŞ a fost abonată la 6 baze 

de date internaționale a revistelor științifice licențiate full-text. Utilizatorii au acces la 

următoarele baze de date: OARE Research in the Environment; AGORA Research in 

Agriculture; ARDI research for Innovation; HINARI; IMF eLIBRARY. Aceste resurse pot fi 

accesate de pe site-ul bibliotecii https://brts.md/?page_id=98. Aceste resurse au fost 

accesate de 86 de utilizatori, majoritatea din ei fiind cercetători științifici  INCE. 

Resurse și servicii de comunicare, promovare și socializare  
Pe parcursul ultimilor ani BRTȘ a creat și dezvoltat 

mai multe instrumente de informare, comunicare 

și marketing, printre care:  pagina WEB a 

bibliotecii, Blogul Secției Lectură Publică și 

Comunicarea Colecțiilor, platforma SlideShare, 

canalul Bibliotecii YouTube. Conturile pe rețelele 

de socializare, Facebook, Instagram, servesc drept 

platforme pentru promovarea serviciilor și 

produselor de bibliotecă, informarea despre noile 

intrări de publicații, etc. Prin urmare au fost organizate și plasate online: anunțuri despre 

activități,  expoziții tematice, buletine informative, postări de promovare a serviciilor și 

produselor Bibliotecii. 

Web site-ul BRTȘ (http://brts.md/). Site-ul BRTȘ este actualizat, respectiv au fost elaborate 

și plasate 19 postări informaționale despre activitățile culturale și științifice, orele de 

informare, expoziții online și au fost scanate copertele publicaţiilor noi intrate în colecțiile 

bibliotecii și plasate pe pagina web a BRTS (67 publicații noi expuse în rubrica Achiziții de 

carte). Pe parcursul anului a fost actualizată rubrica SERVICII. Conform datelor oferite de 

platformele gratuite de analiză și statistică Google Analytics și Yandex, site-ul BRTȘ a înregistrat 

în anul 2021 un număr record de: vizite – 544,995; vizitatori – 34,443 și vizualizări – 625,427. 

Pentru comparație sunt foarte elocvente datele statistice din tabelul de mai jos. 

 

 

 

http://dspace.ince.md/jspui/
http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM.
https://brts.md/?page_id=98
http://brts.md/
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Tabelul 14  

Date statistice privind utilizare site-ului BRTȘ  
(http://brts.md/ 2017-2021 

Sursa: https://analytics.google.com/analytics/web/ 

 
Pagina Facebook  
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica/, respectiv au fost 54 

postări informative, care au avut un impact 467 de vizualizări (statistica 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica 

Tabelul 15.  

Indicatori statistici 2021 2020 2019 
Postări 54 60 116 
Vizualizări 467 552 2304 
Aprecieri 527 60 84 
Impactul postărilor 251 100 376 
Interacţiuni cu postările 248 1200 693 
Numărul total de urmăritori unici 547 509 421 

Nu  Statistica conform sursei https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica 

Pagina YouTube a BRTȘ. În anul 2019 s-a creat această pagină, care a devenit un bun 

instrument de informare și marketing al biblioteci. Conform datelor oferite de platformele 

gratuite de analiză și statistică, canalul YouTube înregistrează – 4100 de vizualizări și a adunat 

175 de aprecieri. În anul de referință s-au elaborat și plasat 15 postări, precum: expoziții; 

bibliochallenge: ,,Știați că...?”; booktrailer; etc. Cele mai apreciate au fost: „INCE – 10 ani în Acces 

Deschis”; Ziua Internațională a Drepturilor Omului; Ziua Economistului în Moldova; Nocturna 

Bibliotecilor; Ziua Independenței Republicii Moldova, lansarea Dicționarului economic și 

financiar-bancar: român – rus de Mihai Patraș. 

Blogul BRTȘ                                                                                                              Pagina YouTube 
 

Indicatori 
statistici  

2021 2020 Total 

Postări 19 25 70 
Vizite 1298 620 2264 

 

 

Statistica conform sursei de pe blog și youtube. 

 

 

 

Anul Vizite Vizitatori Accesări  

2017 2,720 1,355 6,664 

2018 2,044 1,997 3,668 

2019 4,568 2,315 11,720 

2020 90,654 17,886 57,957 

2021 544,995 34,443 625,427 

Top 10 pagini accesate: Vizite 
Home Page 84,164 
Documente de reglementare de 
specialitate 

1,111 

Scurt Istoric 851 

Cursuri de instruire în utilizarea 

computerului 

805 

Organigrama 582 

Contacte 480 

Standarde BID 429 

Formularul DSI 424 

Resurse cu Acces deschis 413 

Indicatori 
statistici  

2021 2020 Total 

Postări 15 18 35 
Vizualizări 4100 1899 6540 
Aprecieri 175 234 426 
Nr. de abonați 10 45 91 

http://brts.md/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica
https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica
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Servicii de dezvoltare a competențelor utilizatorilor 
Cultura informației la BRTȘ se realizează prin diverse activități și tematici de instruire 

privind utilizarea resurselor și serviciilor bibliotecii, aparatului informativ-bibliografic, a 

bazelor de date naționale și informaționale. Lecțiile de cultura informației în mare parte au fost 

organizate în format online cu doctoranzii INCE. Temele propuse s-au axat pe căutarea și 

regăsirea informației în baze de date, reguli de prezentare a referințelor bibliografice în teza de 

doctor, stilurile automatizate de prezentare a referințelor în articole științifice, personalizarea 

producției științifice.   

De ore de instruire au beneficiat studenții Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi (1 oră 

academică online). Studenții au fost informați despre resursele informaționale ale bibliotecii, 

serviciile prestate la distanță și căile de regăsire a publicațiilor în mediul on-line (Catalogul 

bibliotecii online, Repozitoriul Instituțional,  Baza de date ARTICE; Baza de date a documentelor 

normative și cea a publicațiilor periodice). 

Ziua culturii informației a fost organizată de către BRTȘ la Colegiul de Construcții din 

Hîncești (21.12.2021). În cadrul acestei activități a fost prezentată o expoziție în număr de 

387 de documente pe profilurile și obiectele de studii, precum: construcția și exploatarea 

clădirilor; asigurarea cu căldură și gaze, ventilație; cadastru și organizarea teritoriului; 

evaluarea imobilului; ș.a. La ora de informare au participat 32 de studenți ai acestui colegiu, 

cât și profesori.  

Cursuri IT pentru utilizatori. Acest serviciu a fost inițiat în anul 2016, până în prezent 

BRTȘ a instruit 76 de persoane, dintre care 16 activități (264 ore) au fost organizate pe 

parcursul anului 2021. În perioada pandemiei din anul 2020, cursurile se organizează 

individual, astfel, în 2021 au beneficiat 16 utilizatori, dintre care 5 persoane au fost pregătite 

pentru angajare în câmpul muncii (Word, Excel, PowerPoint), iar 6 persoane (Internet; 

Rețele de socializare, YouTube, utilizarea site-urilor).   

Tabelul 15… 

 Denumire serviciului Forma activității Nr. de 

activități 

Nr. de 

participanți 

Nr. ore de 

instruire 

1 Cultura informației Lecții/discuții/prezentări  6 87  11 
2 Cursuri gratuite în 

utilizarea computerului 
Curs de instruire 16 16 264 

3 Ghișeul cercetătorului  Sesiuni practice 6 59 160 

4 Asistență în accesarea și 
utilizarea bazelor de 
date, locale, naționale și 
internaționale. 

Training 24 24 36 

 Total 52 186 471 
Tabelul 15 . Servicii de dezvoltare a competențelor utilizatorilor în anul 2021 

 

Pe lângă formele de bază ale activității de instruire a utilizatorilor, bibliotecarii BRTȘ 

acordă zilnic consultații privind utilizarea resurselor bibliotecii. Ca ex. în acest an au fost 

realizate 1589 de consultații privind utilizarea catalogului electronic și 98 utilizatori au fost 

ghidați pentru a obține abilități de utilizare a Bazelor de date și fondurilor internaționale de 

brevet.   
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Alte servicii prestate de bibliotecă pe parcursul anului sunt: servicii de xerocopiere a 

documentelor (1881 copii); servicii de scanare pagini, imagini din documente consultate de 

utilizatori (1217 scanări), culegere de texte – 456 pagini, etc.  

Facilități pentru utilizatori. BRTȘ asigură condiții favorabile pentru cercetare, informare 

și documentare 5 zile( 40 ore) pe săptămână, cu 2 zile de odihnă. BRTȘ dispune de 3 săli de 

lectură și 1 sală multifuncţională cu echipament modern de proiectare și prezentare a 

comunicărilor în cadrul diverselor activități, precum conferinţe, seminare științifice, mese 

rotunde, ateliere etc. Pentru studiu în grup dispunem de zone special amenajate pentru 

comunicare și relaxare, accesibile pentru utilizatori, inclusiv grupuri de elevi şi studenţi care 

lucrează la proiecte comune. În sălile de lectură sunt disponibile 110 locuri, 5 calculatoare cu 

acces Internet și rețea WiFi gratis, 1 scaner, 1 xerox. În toate trei săli de lectură utilizatorul 

poate accesa Catalogul electronic, baze de date, fondul de referință și colecția de publicații 

periodice cu acces liber la raft. Pentru a face spațiile bibliotecii mai atractive în Holul mare sunt 

amenajate spații speciale pentru diverse expoziții (cărți, tablouri, lucrări handmade).  
 

ACTIVITATEA METODOLOGICĂ. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

 

Asistență metodologică pentru rețeaua de biblioteci tehnice. Biblioteca 

Republicană Tehnico-Științifică este Centrul Biblioteconomic Departamental al rețelei de 

biblioteci tehnice, care are obligațiunile de a asigura funcțiile de gestionare metodologică, 

organizatorică, analitică, informativă, formativă, consultativă și asistență metodologică 

pentru aceste biblioteci. 

Actualmente, rețeaua de biblioteci tehnice înregistrează 11 biblioteci în care activează 

13 de bibliotecari. Pe parcursul anului, specialiștii din BRTȘ au oferit 178 de consultații 

privind organizarea și indexarea colecțiilor de bibliotecă, prin folosirea modalităților de 

regăsire a informației online și descărcarea documentelor din internet, totodată, au fost 

făcute 11 seturi tematice pentru 11 biblioteci.  

Statistica de bibliotecă. În luna februarie 2021, s-a recepționat și analizat datele statistice 

privind activitatea bibliotecilor, în baza cărora s-a elaborat Centralizatorul anual al datelor 

statistice ale bibliotecilor din rețea, care s-a prezentat textual și electronic centralizat în 

Sistemul de raportare online al BNRM. În urma analizei datelor prezentate s-a constat că 

majoritatea bibliotecarilor, din rețea, în anul 2021 au activat la distanță, oferind informații și 

documente doar la solicitare 

Rețeaua de biblioteci tehnice deține o colecție de documente în număr de 236839, prin 

urmare, pe parcursul anului 2021 bibliotecile au înregistrat 1346 de utilizatori, care au 

împrumutat 21915 de documente. Pe parcursul anului 2021, bibliotecile s-au completat cu 

479 de documente, dintre care 470 sunt publicații periodice, iar 9 sunt cărți în domeniul tehnic. 

Din 11 biblioteci, doar 8 dețin calculatoare conectate la Internet și doar două din ele au câte un 

calculator destinat utilizatorilor.  

Pentru asigurarea informațională a bibliotecarilor din rețea, s-au creat postări 

informaționale pe pagina web a bibliotecii, Facebook, Blog, YouTube, etc, totodată bibliotecarii 

au praticipat la 16 ore de instrire organizate de BRTȘ, prezentate în Tabelul 16. 
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Formarea profesională continuă a personalului din bibliotecile specializate.   
 

Pe parcursul anului BRTȘ a organizat 6 activități de dezvoltare profesională continuă în 

cadrul bibliotecii: ateliere profesionale – 2 (5ore); mese rotunde – 2 (5 ore); cursuri de formare 

a abilităților practice în utilizarea unor programe și aplicații (Publisher, WordArt, Tineyer, 

Google Images, Kahoot) – 2 (6 ore), 

 
Tabelul 16. 

Tema, subiectul 
reuniunii 

Tipul Organi-
zatorul 

Data, locul  Nr. de 
ore 

Nr. 
particip. 

Comunicări 

1. Instrumente de 
protecție a 
dreptului de autor 
asupra 
rezultatelor 
științifice 

Masă 
rotundă 

BRTȘ 21 aprilie 3 40 Elena Bordian 
,,Vizibilitatea 
publicațiilor 
științifice 
instituționale prin 
identificare și 
conectare” 

2. Aplicarea 
regulamentului 
privind evaluarea 
bibliotecilor 
publice 

Atelier 
practic 
pentru  

specialiștii 
din Rețeaua 
bibliotecilor 

tehnice 

BRTȘ 16 aprilie  
 

2 35 Elena Bordian  
“Implementarea 
regulamentului 
privind evaluarea 
bibliotecilor 
publice” 

3. Rolul Dezvoltării 
Profesionale 
Continue în 
evoluția și 
cultura 
organizațională a 
BRTȘ 

Atelier 
profesion

al 

BRTȘ 21 
octombrie 

3 32 Tamara Zasmenco 
Elena Lupu 
Ecaterina Coșleț  

4. Accesul Deschis - 
contează modul 
în care 
deschidem 
cunoașterea”, 

Masă 
rotundă 

BRTȘ 28 
octombrie 

2 34 Silvia Gorceag 
Angelina Catana 

5. Crearea 
pliantelor în 
PUBLISHER și 
CANVA 

Curs de 
dezvoltare 
profesiona

lă 
continuă 

Instituți
onal 

16 
noiembrie 

3  Silvia Gorceag 

6.  Crearea 
nourașilor de 
cuvinte în 
WordART și quiz-
uri în Kahoot” 

Curs de 
dezvoltare 
profesională 
continuă 

Instituți
onal 

17 
noiembrie 

3  Silvia Gorceag 

 TOTAL     16 ore   

Tabelul 16. Reuniunile profesionale organizate de către BRTȘ, 2021 
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Participarea personalului bibliotecii la activități de formare 
profesională continuă, organizate de alte instituții. 

Bibliotecarii BRTȘ, cât și cei din rețeaua de biblioteci tehnice au participat la diferite instruiri, 

dintre care: ateliere profesionale – 12 (50 ore); webinare – 31 (39 ore); mese rotunde – 12,  

conferințe – 4 (24 ore); cursuri de instruire – 4 (140 ore), dintre care 1 curs formal de 75 ore 

realizat de USM; simpozioane – 2 (8 ore). În total bibliotecarii au participat la 82 de activități 

de instruire (305 ore), iar BRTȘ a organizat 6 activități de instruire  (16 ore). Activitățile sunt 

prezentate în anexa 2. 

Ateliere profesional - practice   

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) a Institutului Național de Cercetări 

Economice, în calitatea de Centrul Biblioteconomic Departamental al rețelei de biblioteci 

tehnice, a organizat mai multe ateliere practice pentru bibliotecari.  

În scopul implementării Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice, aprobat 

prin ordinul nr. 747 din 07.10.2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la 16 aprilie 

pe platforma ZOOM, s-a desfășurat Atelierul profesional, cu genericul –,,Aplicarea 

Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice”. 

La atelier, au participat, 20 angajați ai BRTȘ și 

9 bibliotecari din rețeaua bibliotecilor tehnice. În 

cadrul atelierului au fost realizate două prezentări, 

una ce ține de Regulamentul privind evaluarea 

bibliotecilor publice și a doua despre platforma 

ZOOM. 

La final s-a discutat asupra unui proces de 

evaluare preventivă pentru a identifica 

neajunsurile și problemele cu care se confruntă 

bibliotecile tehnice și BRTȘ la moment. S-au repartizat sarcini și responsabilități pentru a 

completa dosarul cu materialele solicitate, corespunzător formularului de evaluare.   

La 21 octombrie 2021, atelierul profesional online cu genericul ,,Rolul dezvoltării 

profesionale continue în evoluția și cultura organizațională a BRTȘ”. Scopul acestei activități 

este dezvoltarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor pentru realizarea și 

îndeplinirea proceselor tehnologice în conformitate cu standardele în vigoare.  

Formatorii BRTȘ: Tamara Zasmenco, șef serviciu Asistență metodologică; Elena Lupu, șef 

secție Colecții Speciale; Ecaterina Coșleț, bibliotecar principal în secția Colecții Speciale.  

Grup țintă: angajații BRTȘ și a rețelei de biblioteci tehnice. 

Subiectele dezvoltate: ,,Formarea competențelor-cheie în domeniul biblioteconomiei și 

științei informării: provocări si perspective”; ,,Dezvoltarea parteneriatelor pentru formarea 

profesională continuă a personalului de specialitate din bibliotecă”; ,,Platforme de instruire la 

distanță”. La sesiunea interactivă de întrebări și răspunsuri s-a discutat despre valorificarea 

tehnologiilor digitale în activitatea bibliotecii, dezvoltarea competențelor profesionale și 

despre posibilitățile de participare la cursuri de formare în centrele de dezvoltare profesională 

continuă naționale. La atelier au participat 27 bibliotecari, dintre care 20 – BRTȘ și 7 din 

rețeaua de biblioteci tehnice.  
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ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE 

 

Prin misiunea sa Biblioteca Republicană Tehnico - Științifică  are menirea de a conserva și 

valorifica patrimoniul  documentar tehnico-științific național, dar și a promova acest 

patrimoniu intelectual prin diverse activități științifice, educaționale și culturale. Pe parcursul 

anului 2021 au fost organizate 96 de activități, inclusiv 70 de expoziții, din care 15 a fost 

prezentate online. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea biblioteca a participat cu programe și acțiuni în campanii naționale și 

internaționale, care pun în valoare colecțiile curente și biblioteca dar și conceptele actuale 

privind Stiința Deschisa, Educația ecologică, Protecția dreptului de autor, Aniversarea de 30 ani 

de Independență a RM, ș.a. Situația creată de pandemie a influențat organizarea activităților. 

Chiar și în aceste condiții au avut loc diverse evenimente în regim online: mese rotunde, ateliere 

profesionale; expoziții virtuale informative și tematice. Angajații bibliotecii au învățat să 

lucreze în sistemul de conferințe video Zoom și GoogleMeet și au participat activ la conferințe, 

cursuri online. 

 

 

 

 

 

 

  

1510 

participanți 

Mese 
rotunde -

2 Ateliere 
profesionale -2 

Expoziții - 70 

Booktrailer -1 

Expoziții online 
-15 

Campanii 
Naționale – 3 

Lansare de carte 
- 1 

Webinare -2 

96 

activități  
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Campanii de promovare  în anul 2021 

Campania de promovare a mediului curat ,,Educația ecologică - educație pentru 
responsabilitate globală.                                       

Bibliotecă se implică activ în promovarea principiilor globale de protecție a mediului dar 

și sensibilizarea comunității despre daunele aduse de om întregului ecosistem.  În cadrul acestei 

campanii s-au organizat 4 expoziții tematice, 

2 ore informative la care au fost expuse peste 

200 de documente care reflectă protecția 

mediului, problemele actuale dar și soluții 

propuse de savanți  pentru a salva planeta. 

(anexa 2)      

Campania de promovare a Științei 

Deschise în cadrul căreia pe parcursul anului 

2021 au fost realizate diverse activități, precum: „Săptămâna 

Internațională a Accesului Deschis”, ediția 2021, la 25 – 31 octombrie 

2021 cu tema declarată – “It Matters How We Open Knowledge: 

Building Structural Equity” – „Contează modul în care deschidem 

cunoașterea: construirea echității structurale”,care a inclus un program complex de acțiuni cu 

prilejul celor 75 de ani de la fondarea INCE( masă rotundă,  expoziții video „INCE – 10 ani în 

Acces Deschis”, expoziție online către Ziua Internațională a Științei pentru pace și dezvoltare. O 

selecție de prezentări lansate către Ziua Internațională a Fetelor și Femeilor cu Activități în 

domeniul Științei, (11 februarie) prin care am promovat în mediul on-line doamnele care 

realizează activități de cercetare în cadrul  Institutului Național de Cercetări Economice. Vide-

oul a adunat 276 de vizualizări și poate fi accesat la linkul: 

https://www.youtube.com/watch?v=fNF7QZjO14U .  

În cadrul Săptămânii Accesul Deschis 

a a fost reluat serviciul ,,Ghișeul cercetătorului” în cadrul căruia 14 cercetători INCE au 

beneficiat de asistență în crearea conturilor personale ORCID, Google Scholar Profile. De 

asemenea toți cei interesați au primit informații despre numărul de citări înregistrate și alte 

date bibliometrice. 

 

BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO- ȘTIINȚIFICĂ a INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE 

https://www.youtube.com/watch?v=fNF7QZjO14U
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Nocturna bibliotecilor 2021  

La 2-3 octombrie s-a dat start Campaniei Naționale – Nocturna Bibliotecilor din Moldova! 

În aceste două zile, BRTȘ a organizat pentru utilizatori, un program divers, relaxant și interactiv, 

totodată a fost organizat un BIBLIOCHALLENGE la care au fost  îndemnați toți doritorii 

(utilizatorii BRTȘ) să ia parte la provocarea bibliotecii pentru a-și crea propriul videoclip 

informativ cu curiozități, fapte, noutăți științifice sub genericul ”Știați că...?”. În rezultat s-au 

înregistrat 12 video-uri care pot fi accesate pe pagina bibliotecii de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UClhYJVW4cXSzsaC9z8wdIQw 

 

Zilele Naționale ale Republicii Moldova - 30 ani de independență 

Suita de evenimente prin care a fost consemnată aniversarea Statului Moldovenesc au 
fost: Video-film documentar de scurt metraj Republica Moldova la 30 de ani în care s-au 
prezentat cele mai importante evenimente istorice și oameni, care au contribuit și au marcat 
dezvoltarea statului independent RM., filmulețul realizat de către Secția Lectură Publica și 
Comunicarea Colecțiilor a avut un impact asupra utilizatorilor, adunând cele mai multe 
vizualizări în anul 2021 (2,7 mii)  

 

Moment poetic consacrat sărbătorii ,,Limba noastră”. Evenimentul a fost organizat în 
spațiile bibliotecii la care au participat peste 20 de persoane. De asemenea cele mai frumoase 
versuri au fost prezentate online într-un vernisaj de poezie pe blogul nostru 
https://lpccbrts.blogspot.com/search?updated-max=2021-10-02T14:16:00%2B03:00  

  

https://www.youtube.com/channel/UClhYJVW4cXSzsaC9z8wdIQw
https://lpccbrts.blogspot.com/search?updated-max=2021-10-02T14:16:00%2B03:00
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ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE 
Masa rotundă  

La 21 aprilie 2021 BRTȘ a organizat o masa rotundă în colaborare cu Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, cu genericul „Instrumente de protecție a dreptului de autor 
asupra rezultatelor științifice”. Scopul evenimentului – familiarizarea cercetătorilor 
științifici cu instrumentele de înregistrare și protecție a dreptului de autor asupra rezultatelor 
științifice. În cadrul mesei rotunde s-a vorbit despre rezultatele științifice instituționale și 
vizibilitatea lor în mediul academic online, prezentate de către Elena Bordian, director al BRTȘ. 
Reprezentantul AGEPI, Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare și instruire, 
Direcția comunicare și relații internaționale, a vorbit despre rezultatele cercetării – protecția și 
gestionarea lor. Activitatea s-a desfășurat pe platforma GoogleMeet. La eveniment au participat 
42 de persoane (cercetători științifici, doctoranzi și bibliotecari).  

 

 

 

Masă rotundă online ”Metode de 

colectare, partajare și diseminare rapidă 

a datelor și rezultatelor științifice”.  28 

octombrie, 2021, 37 participanți. 

 

 

 

 

Lansare de carte 
La 14 decembrie 2021, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE a organizat 

lansarea cărții ,,Dicționar economic și financiar-bancar: român – rus = Румынско – 

Русский экономический и финансово – банковский словарь” elaborat de dr., prof. univ. 

Mihai PATRAȘ, membru titular al Academiei Internaționale de Management din Moscova, 

Laureat al Premiului de Stat în domeniul științei, tehnicii și producției și Olga PATRAȘ 

cercetător științific. Publicația a fost editată în colaborare cu Institutul Național de Cercetări 

Economice și Asociația Economiștilor din Republica Moldova. 
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La eveniment au participat și s-au expus asupra 

publicației lansate: Alexandru Stratan, mem. cor. al 

AȘM, dr.hab., prof., directorul INCE; Movileanu Pavel, 

dr.hab., prof. univ., Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova; Captari Ion, exdirector Centrul de Calcul RM; 

dr. hab., Perciun Rodica, dr. conferențiar Iordachi 

Victoria, dr. Timofei Olga și alți cercetători ai INCE, 

care au apreciat munca autorilor și au 

accentuat importanța Dicționarului în 

activitatea de studiu și cercetare pentru mediul 

academic, dar și pentru mediul de afaceri.              

 

 

 

PUBLICAȚII  BRTȘ 

 

Activitatea de cercetare și editorială în anul 2021. În acest an BRTȘ a inițiat o 

cercetare asupra istoriei creării și dezvoltării Institutului Național de Cercetări Economice, care 

s-a soldat cu elaborarea și publicarea monografiei aniversare a Institutului Național de Cercetări 

Economice - 75 de ani de performanță științifică în serviciul societății. Publicația reprezintă o 

incursiune în evoluția instituțiilor de cercetare științifică în domeniul economic și scoate în 

evidență personalități notorii, care au pus bazele științei economice în Republica Moldova și s-

au remarcat prin rezultate științifice relevante, atât pe plan național, cât și internațional. 

Informația prezentată în lucrare este sistematizată în patru etape de dezvoltare instituțională, 

după o structură concisă și ușor de identificat, care cuprinde perioada anilor 1946-2021, și este 

prezentată într-o formă foarte accesibilă de lecturat  
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Institutul Național de Cercetări Economice - 75 de ani de performanță 

științifică în serviciul societăţii: Monografie aniversară / autori: Elena 

Bordian, Olga Găgăuz, Rodica Perciun [et al.] ; coordonator de ediţie: 

Alexandru Stratan; Institutul Național de Cercetări Economice. – 

Chişinău : INCE, 2021. – 217 p. ISBN 978-9975-3486-5-2. 

Monografia a fost lansată în cadrul ședinței plenare a Conferinței 

Internaționale Științifico-Practică ,,Creștere economică în condițiile 

globalizării”, ed. 15 din data de 15 octombrie 2021.  

                                                

                    

Repertoriul publicațiilor periodice 

intrate în Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică în anul 2021 

ce este o continuare a edițiilor precedente. Lucrarea cuprinde 36 

titluri de reviste şi ziare, inclusiv din: Republica Moldova - 14 titluri, 

România - 2 titluri, Federația Rusă - 18 titluri. Publicațiile sunt 

prezentate în două compartimente: ziare şi reviste. În cadrul 

compartimentelor e acceptat principiul lingvistic (publicații în 

limbile: română, engleză, rusă) şi ordinea alfabetică a titlurilor. Pe 

parcursul anilor lucrarea constituie un instrument de referință 

pentru toate categoriile de beneficiari. 

 

Buletine informative asupra colecțiilor BRTŞ. S-au efectuat 2 buletine informative, 

„Publicații recent intrate în BRTŞ”, cu privire la publicațiile ce au completat colecțiile 

bibliotecii pe parcursul anului. Buletinul este o publicație informativă operativă pentru 

utilizatori despre cele mai curente achiziții primite în bibliotecă. Pentru a facilita procesul de 

regăsire a informației necesare, buletinul este însoțit de un index auxiliar de nume. Buletinul 

este destinat utilizatorilor, care au posibilitatea să consulte publicațiile în sala de lectură, cât și 

de pe site-ul bibliotecii. 

Ghidul cuprinde informații și îndrumări practice pentru cei 

care fac primii pași în utilizarea unui computer sau laptop, 

dar și pentru bibliotecari care oferă aceste cursuri. Cu 

ajutorul acestui ghid utilizatorii vor învăța părțile  

componente ale computerului, caracteristica lor și bazele  

lucrului  cu  sistemul operațional Windows. 

 

Stilul APA (American Psychology Asociation) de redactare a 

referințelor bibliografice şi citare în text : ghid - model / Angelina 

Catană, Nionila Daliniţchi: Institutul Național de Cercetări Economice, 

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică. – Chișinău, 2021. – 12 p.  
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Articole publicate pe site-ul și blog-ul bibliotecii 
  

Tulgara, Tatiana. Să învățăm împreună să fim în siguranță pe Internet / Tatiana Tulgara ; 
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Secţia 
Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor. – [Accesat 9 februarie  2021]. – Disponibil: 
https://brts.md/?p=4666 

Tulgara, Tatiana. Evoluția demografică în Republica Moldova / Tatiana Tulgara, Evelina Jitari 

; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Secţia 

Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor. – [Accesat 9 iulie  2021]. – Disponibil:  

https://brts.md/?p=5235 

Lupu, Elena. Turismul – valoare socială, culturală, economică / Elena Lupu, Ecaterina Coșleț 
; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Secția 
Colecții Speciale. – [Accesat 27 septembrie 2021]. – Disponibil:  https://brts.md/?p=5267 

Lupu, Elena. Standarde pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă „Viziunea 
noastră comună pentru o lume mai bună” / Elena Lupu, Ecaterina Coșleț ; Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Secția Colecții Speciale. – 
[Accesat 14 octombrie 2021]. – Disponibil: https://brts.md/?p=5316 

Tulgara, Tatiana. Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor / Tatiana Tulgara, 
Evelina Jitari ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-
Ştiinţifică, Secţia Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor. – [Accesat 10 noiembrie 2021]. – 
Disponibil:   https://brts.md/?p=5375 

 

 

 

                  

  

https://brts.md/?p=4666
https://brts.md/?p=5235
https://brts.md/?p=5267
https://brts.md/?p=5316
https://brts.md/?p=5375
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ANEXA  1 

Grila activităților cultural-științifice în anul 2021 

 

Activitățile culturale în 2021 au avut drept scop informarea publicului despre 
oportunitățile noi în activitatea BRTŞ (servicii noi, instrumente de informare, noutăți editoriale, 
baze de date, întâlniri cu personalități marcante, activități filantropice etc). Pentru a face fâță 
acestor provocări în promovarea rezultatelor științifice, BRTȘ a organizat mai multe activități, 
unele fiind deja tradiționale, altele fiind noi.   

În scopul sporirii eficienței informării utilizatorilor au fost organizate: 
- expoziții de Intrări noi;  
- zile de informare;  
- expoziții tematice; 
- expoziții aniversare; 
- expoziții virtuale;  
- expoziții în afara bibliotecii. 

 

Titlul expoziției Doc. 
expuse 

Vizite Imagini 

IANUARIE 

1.  2021 – Anul Internațional al 
fructelor și legumelor  
Expoziţie - stand pe tot 
parcursul anului 2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 

24 

 
 
 

437 

 

2.  Un mediu sănătos este 
indispensabil pentru o 
economie durabilă și o 
societate  echitabilă”.  

/11 ianuarie Ziua Mondială a 
Rezervațiilor și Parcurilor 

Naturale/ 
Expoziţie tematică:  
11.01- 23.01.2021 
BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 

42 

 
 
 
 

48 

. 
 

3. Mihai Eminescu – poet, 
prozator, dramaturg, 

traducător și publicist 
/Ziua comemorării poetului la 

170 ani de la naștere- 15 
ianuarie/ 

Expoziţie tematică: 
14.01 – 27.01.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 

35 

 
 

36 

 

MIHAI EMINESCU – POET, PROZATOR, 

DRAMATURG, TRADUCĂTOR ȘI PUBLICIST. 

Un mediu sănătos este indispensabil pentru o 

economie durabilă și o societate echitabilă 



 
 
 
 
 
 

47 
 

Raport de activitate 2021 

4. Educaţia ecologică - educaţia 
pentru responsabilitatea 

globală 
/ 26 ianuarie - Ziua 

Internaţională a Educaţiei 
Ecologice. /   

Expoziţie tematică:  
26.01- 10.02.2021 
BRTŞ, hol, et. II 

 
 

57 

 
 

54 

 
5. Protecția datelor cu caracter 

personal - obligație pozitivă a 
Statului 

/28 ianuarie – Ziua 
Europeană a Protecției 

Datelor/ 
Expoziţie tematică: 
 27.01 – 02.02.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 

39 

 
 
 

52 

 
 

6. Managementul deșeurilor – 
marea provocare a timpului 

Expoziţie 
29.01 – 18.03.2021 

BRTŞ, Sala de Lectură, et. II 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
59 

 
35 

 

FEBRUARIE 

7. Să învățăm împreună să fim 
în siguranță 

/Ziua Europeană a Siguranţei 
pe Internet  - prima zi de 
marţi a lunii februarie/ 

Expoziţie tematică: 
02.02 – 10.02.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

62 28 

 

Managementul deșeurilor – marea 
provocare a timpului 

Educaţia ecologică - educaţiapentru 

responsabilitatea globală 

SĂ ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ SĂ FIM ÎN SIGURANȚĂ 
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8. Economia creativă pentru 
dezvoltarea durabilă 

În contextul - 2021 - Anul 
internațional al economiei 
creative pentru dezvoltare 
durabilă (International Year of 
Creative Economy for 
Sustainable Development). 

Expoziţie tematică:  
11.02 - 28.02.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

102 58 

 

9. Modele feminine în știință și 
cercetare  

/Ziua internațională 
a femeilor și fetelor în știință 

Expoziţie tematică: 
10.02 – 28.02.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

37 38 

 

10. 1 Martie  
Mărțișorul - tradiții, 
obiceiuri, legende . 
Expoziţie tematică de 

mărțișoare: 
28.02 - 28.03.2021 

BRTŞ, hol, et. II 
 

 

  

 

MARTIE 

11. Dezvoltarea energiei 
regenerabile în Republica 

Moldova 
/Ziua Mondială a Eficienţei 

Energetice- 5 martie 
Expoziţie tematică: 
01.03 – 12.03.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 

54 

 
 
 

41 

 
 

12. Poluarea cu plastic - una 
dintre problemele 

existenţiale ale omenirii 
/ 15 martie - Ziua Mondială a 
Drepturilor Consumatorilor/ 

- Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă – Obiectivul 

nr.12 
Expoziţie tematică:  
10.03 - 23.03.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 

103 
 

 
 
 

46 

 

DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILEÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

Economia creativă pentru dezvoltarea 

durabilă 

Poluarea cu plastic - una dintre 

problemele existențiale ale omenirii 
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13. Pădurile – comoara 
biodiversității  

/Ziua Internațională a 
pădurii, declarată de ONU în 

anul 2013/ 
 Expoziţie tematică: 
20.03 – 02.04.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

39 48 

 

14. Planeta noastră - viitorul 
nostru. Să combatem 

împreună schimbările 
climatice 

/ 23 martie - Ziua Mondială a 
Meteorologiei / 

Expoziţie tematică: 
23.03 - 10.04.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

87 52 

 

15. Rolul contabilului în 
asigurarea ,,sănătății” 
economiei naționale 

 /4 aprilie – Ziua 
Contabilului/ 

Expoziţie tematică:  
02.04 – 16.04.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 

51 

 
 
 

45 

 
 

16. Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă –  

provocările prezentului în 
beneficiul viitorului  

Expoziţie tematică: 
07.04 - 26.05.2021 

BRTŞ, hol, et. II 
 

 
 
 

33 

 
 
 

49 

 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – 

provocările prezentului în beneficiul 

viitorului 
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17. 
 
 
 
 

Activăm împreună pentru 
sănătate 

/7 aprilie-Ziua Mondială a 
Sănătății/ 

Expoziţie tematică: 
07.04 – 23.04.2021 

BRTŞ, hol, et. II 
30 73 

 

18. Bibliotecarii – intermediari 
onești între carte și public 

 /23 aprilie – Ziua 
Bibliotecarului/ 

Expoziţie tematică: 
23.04. – 15.05.2021 

BRTŞ, hol, et. II 39 37 

 

19. Rolul IMM-urilor în 
economie. Condiții favorabile 

IMM-urilor pentru 
stimularea inovației și 

creativității. 
/ 26 aprilie Ziua 

Internațională a Proprietății 
Intelectuale/ 

Expoziţie tematică: 
26.04 – 15.05.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

70 52 

 
 

MAI 

20. Ziua Europei 
/9 mai – Ziua Europei/ 

Expoziţie tematică: 
05.05 – 20.05.2021 

BRTŞ, hol, et. II 
 

 
 

23 
 
 

21 

 
 

21. Schimbările climatice - 
pericolul dezvoltării durabile 

a umanității. 
/ 15 mai - Ziua internaţională 

de acţiune pentru climă ./ 
Expoziţie tematică: 
15.05 – 29.05.2021 
BRTŞ, hol, et. II 

21 38 

 
 
 

Rolul IMM-urilor în economie. 

Condiții favorabile IMM-urilor pentru 

stimularea inovației și creativității. 

Schimbările climatice - pericolul 

dezvoltării durabile a umanității. 
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22. 
 

Acces la informație pentru o 
dezvoltare durabilă 

/Ziua Internaţională a 
Telecomunicațiilor și 

Societății Informaționale/ 
Expoziţie tematică: 
17.05 – 03.06.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

32 

 

23. Performanțe importante de 
măsurare în susținerea 
sistemului de sănătate 

/ 20 mai - Ziua Mondială a 
Metrologiei. /   

 Expoziţie tematică: 
20.05 – 31.05.2021 

BRTŞ, hol, et. II 
 

 
 
 

78 

 
 
 

41 

 

IUNIE 

24. Împreună putem păstra 
mediul curat! 

/5 iunie – Ziua Mondială a 
Mediului Înconjurător/ 

Expoziţie tematică: 
04.06 – 28.06.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

44 

 

25. Invențiile - motorul-cheie al 
creșterii economice şi al 

bunăstării 
/26 iunie - Ziua inventatorului 

şi raţionalizatorului / 
Expoziţie tematică: 
26.06 -10.07.2021 
BRTŞ, hol, et. II 

 
 

154 

 
 

57 

 

 

  

Invențiile - motorul-cheie al creșterii economice şi 

al bunăstării 

 

ACCES LA INFORMARE PENTRU  

O DEZVOLTARE DURABILĂ  

Împreună putem păstra mediul curat! 

Performanțe importante de măsurare 

în susținerea sistemului de sănătate 
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IULIE 

26. Evoluția demografică în 
Republica Moldova 

/11 iulie – Ziua Mondială  
a Populației/ 

Expoziţie tematică: 
09.07 – 11.08.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

40 33  

 TOTAL Semestrul I 1350 1495  
 

AUGUST 

27. ,,Dezvoltarea pieței 
legumelor și fructelor 

organice”. 
În contextul: 2021 – Anul 
Internațional al Fructelor și 

Legumelor 
Expoziţie tematică: 

11.07-30.07 
BRTŞ, hol, et. II 

33 79    

28. ,, Dezvoltarea capacității 
sectorului financiar”. 

/ 15 august - Ziua lucrătorului 
din domeniul financiar. 

Expoziţie tematică: 
13.08 – 25.08.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

50 41 

 

29. ,,Creativitate, operativitate și 
dinamism în dezvoltarea 

infrastructurii - aspect 
arhitectural contemporan”. 

/ 15 august - Ziua lucrătorului 
din construcţii - a doua 

duminică a lunii august. 
15.08 – 30.08.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

49 48   
Creativitate, operativitate și dinamism în dezvoltarea 

infrastructurii - aspect arhitectural contemporan 

Evoluția demografică în Republica Moldova 
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30. ,,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 

25.08 – 17.09.2021 
BRTŞ, hol, et. II 

31 62 

 

SEPTEMBRIE 

31. ,,Importanța alfabetizării și 
educării societății”. 
/ 8 septembrie - Ziua 

mondială a știinţei de carte./ 
/ 8 septembrie - Ziua 

mondială a literaturii./ 
Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă - 

Obiectivul nr.4 
01.09 - 20.09.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

42 71   

32. ,,Noi provocări în cercetarea 
economică…” 

/ 26 septembrie - Ziua 
economistului din Republica 

Moldova . Hotărârea 
Guvernului Republicii 

Moldova Nr. 1281 
din  30.09.2002. / 
24.09 – 01.10.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

57 53 

 
33. Festivalul Mărului 

Expoziţie tematică: 
25.09 29.09.2021 
BRTŞ, holl, et. II 

72 42 

 
34. ,,Turismul - valoare socială, 

culturală, economică.” 
/ 27 septembrie - Ziua 
Mondială a Turismului / Tema 
Zilei Mondiale a Turismului 
2021 - ,,Turismul pentru o 
creștere incluzivă.” 

25.09 – 17.10.2021 
BRTŞ, hol, et. II 

85 58   

 

 

Turismul - valoare socială, culturală, economică 
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OCTOMBRIE 

35. „Bibliotecari activi prin 
echitate 

 și coeziune socială” 
/Nocturna Bibliotecilor 2021/ 

01.10.2021  
BiblioChallenge „Știați că...” 

 870 
 

 
36. „Păstrăm legenda vie. 

Vinificația – cultura și 
tradiția neamului” 

/2-3 octombrie – Ziua 
Națională a Vinului/ 

Expoziţie tematică: 
02.10 – 16.10.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

42 35 

 
37. ,,Importanța standardelor și 

impactul lor asupra 
economiei globale.” 

/14 octombrie - Ziua Mondiala 
a Standardizării / 

Tema anului 2021 - 
Standarde pentru ODD - 

,,Viziune comună pentru o 
lume mai bună”. 

25-29 octombrie 2021 - 
Săptămâna Mondială a 

Standardelor. 
Expoziţie tematică: 
10.10 – 29.10.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

95 46  

38. „Drumul pâinii: de la bobul 
de grâu la pâinea noastră cea 

de toate zilele” 
/16 octombrie – Ziua 

Mondială  
a Pâinii/ 

Expoziţie tematică: 
15.10 – 25.10.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

67 42 

 

39. „Creșterea economică în 
condițiile globalizării” 

/Conferința Internațională 
Științifico-Practică/ 
Expoziţie aniversară: 

75 de ani INCE  
16.10.2021 

BRTŞ, hol, et. IV 

136 71 

 

Importanţa standardelor și impactul lor 

asupra economiei globale 

https://lpccbrts.blogspot.com/2021/10/nocturna-bibliotecilor-bibliochallenge.html
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40. „Contează modul în care 
deschidem cunoașterea: 

construirea echității 
structurale” 

 Săptămâna Internațională a 
Accesului Deschis 

/25- 31 octombrie – 
Săptămâna Internaţională 

a Accesului Deschis/ 
BRTŞ, hol, et. II 

 72  

41. ,,Dezvoltarea ramurii de 
transport - aspectul cheie al 

economiei naționale”. 
/ 31 octombrie Ziua 

automobilistului /Expoziţie 
tematică: 

31.10 – 10. 11 
BRTŞ, hol, et. II 

92 46 

 
 

NOIEMBRIE 

42. „Dezvoltarea cercetării 
științifice interdisciplinare, 
fundamentale și aplicative” 

/10 noiembrie – Ziua 
Internațională a Științei 

pentru Pace și Dezvoltare/ 
Expoziţie tematică: 
06.11 – 24.11.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

58 
 

76 

 
43. ,,Îmbunătățirea calității 

expertizei în domeniul 
securității industriale.” 

/ 11 noiembrie - Ziua Mondială 
a Calității  

Expoziţie tematică: 
11.11 – 24.11.2021 

BRTŞ, hol, et. II  

82 54   

44. „Inovațiile tehnologice – 
motorul creșterii producției 

agricole și industriale” 
/28 noiembrie – Ziua 

lucrătorului din agricultură și 
industria prelucrătoare/ 

Expoziţie tematică: 
25.11 – 09.12.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

67 95 
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DECEMBRIE 

45. ,,Drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului”. 

/ 10 decembrie – Ziua 
Internaţională a Drepturilor 

Omului. 
Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă – 

Obiectivul nr.16 
Expoziţie tematică: 
09.12 – 20.12.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

40 33  

46. ,,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. 

Expoziţie tematică: 
10.12 – 29.12.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

54 44  

47. „Cercetări privind calitatea 
energiei electrice și soluții 

pentru creșterea eficacienței 
energetice” 

/22 decembrie – Ziua 
energeticianului/ 
 Expoziţie tematică: 
20.12 – 31.12.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

92 62     

 
48. ,,Reconstrucția ecologică a 

cadrului natural - necesitate 
actuală”. 

/ 29 decembrie - Ziua mondială 
pentru conservarea diversităţii 

biologice / 
- Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă – 

Obiectivul nr.15 
Obiectivul nr.16 

Expoziţie tematică: 
29.12 – 19.01.2021 

BRTŞ, hol, et. II 

94 58  

 Total:  48 activități  2688 3553  

 
 

Cercetări privind calitatea energiei electrice și soluții 

pentru creșterea eficacienței energetice 

Reconstrucția ecologică a cadrului natural 

–necesitate actuală 

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 

Laureații Premiului Nobel în Economie 
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ANEXA 2 
 

Din cauza condițiilor actuale ale pandemiei Covid-19 toate activitățile profesionale și 
schimburile de experiență în anul 2021au avut loc în format online. Colaboratorii BRTȘ au 
participat la: ateliere profesionale online, traininguri profesionale online, simposione online, 
mese rotunde (online), webinare, lansare de carte, sesiune de informare. 
 
Nr. 
d/
o. 

Tema Tipul  
(curs, 

atelier, 
sesiune 

etc.) 

Nr. 
pers. 

Organizatori Nr. ore  
academice 

Numele, 
pronumele 

particip. 

1. Educația deontologică a 
personalului de 
specialitate din biblioteci  
Certificat / 
(13.01.2021) 

Training 
profesional 

online 

8 CFPC BNRM 5 ore Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 
Lupu E. 
Coșleț E. 
Jitari E. 

2. Protecția mediului, 
schimbări climatice, 
aspecte de gender și 
managementul 
proiectelor de mediu 
Certificat /18-22. 
01.2021 

Curs de 
instruire 

1 Centrul 
Național de 

Mediu 

5 zile - 
5ore/zi 

Lupu E. 

3. Regândirea 
Managementului 
Migrației: Experiența 
Europeană și Națională 
 
Certificat / 18.02.2021 

Atelier de 
lucru 

2 Proiectul Jean 
Monnet Chair 
in EU studies 

and 
Migration. 
ASEM cu 
suportul 
financiar 

Erasmus+ al 
UE. 

5 ore 
 

Lupu E. 
Coșleț E. 

4. Protecția mediului, 
schimbări climatice, 
aspecte de gender și 
managementul 
proiectelor de mediu 
Certificat  / 22-26. 
02.2021 

Curs de 
instruire 

2 Centrul 
Național de 

Mediu 

5 zile - 
5ore/zi 

Lupu E. 
Coșleț E. 

5. Моделирование 
коммуникационной 
среды в специальной 
библиотеке 
Certificat / 25.02.2021 

Междунаро
дная 

Научно-
практическ
ая онлайн - 

1 Челябинская 
областная 

специальная 
библиотека 

для 

6 ore Lupu E. 
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конференц
ия 

слабовидящи
х и слепых.  
Российская 
Федерация 

6. Bibliotecarul – formator 
al competențelor de 
lectură critică        
Certificat / 03.03.2021 

Training 
profesional 

online 
 

4 CFPC BNRM 5 ore 
 

Lupu E. 
Coșleț E. 
Jitari E. 

Tulgara T. 
7. Эффективное 

администрирование 
системы   
Certificat / 03.03.2021 

Webinar 1 АО 
,,Антиплагиа

т”. 

1 oră Lupu E. 
 

8. Licențele creative 
commons-tipuri si 
caracteristici. Utilizarea  
licențelor creative 
commons: cerințe, 
avantaje, oportunități 
Certificat / 
(10.03.2021) 

Training 
profesional 

online 
 

8 CFPC   BNRM 5 ore 
academic

e 

Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 
Lupu E. 
Coșleț E. 
Jitari E. 

9. Atelier de imprimare 3D. 
A 11 - a Conferință 
Internațională pe Știința 
informației și 
alfabetizarea 
informațională (ICISIL) 
Certificat / (11-
12.03.2021) 

Atelier 5 Universitatea 
Transilvania 
din Brașov 

4 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

 

10. Dezvoltarea proprietății 
intelectuale în UE și 
Moldova: provocări și 
perspective”/"The 
development of 
intellectual property in 
the EU and Moldova: 
challenges and 
perspectives 
Certificat / 
(12.03.2021) 

Conferință 2 Asociația de 
Cultură 

Juridică Henri 
Capitan 

Moldova cu 
suportul 

programului 
Erasmus + al 

Uniunii 
Europene 

5ore 30 
minute 

Lupu E. 
Coșleț E. 

11 Cultura informației Training 
profesional 

online 
 

 CFPC   BNRM 8 ore 
academic

e 

Jitari E. 



 
 
 
 
 
 

59 
 

Raport de activitate 2021 

12. Combaterea poluării din 
plastic 
Diplomă  / 15.03.2021 

Masa 
rotundă 

2 Jean Monnet 
Chair in EU, 
dedicată Zilei 
Internaționale 
a drepturilor 
consumatoril
or. Proiectul 
EU4CONS. 

6 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

13 ,,Антиплагиат” – 
главный кошмар 
автора диссертации? 
Круглый стол онлайн. 
Certificat / 
(17.03.2021) 

Webinar 1 АО 
,,Антиплагиа

т”. 

1 oră Lupu E. 

14 Reciclam DEEE si 
realizam ODD    
(18.03.21) 

Webinar 1 A.O. 
EcoDigital 

1 oră Adam V. 

15 Prezentarea revistei –
Știința - orizonturi fără 
precedent    
(19.03.2021) 

Lansare de 
carte 

2 BNRM 
PNLC 

București 

1,5 ore Adam V. 
Iuriev E. 

16 Экологическое 
просвещение. Опыт 
реализации 
экологических 
проектов в Арктике 
Certificat / 
(24.03.2021)  

Webinar 
 

5 Oтделение 
учебных и 
образовател

ьных 
программ 
ГПНТБ 
России      
GPNTB 

2 ore Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 
Lupu E. 
Coșleț E. 
Jitari E. 

17 Anul bibliologic 2019-
2020 
Certificat / (31.03.21) 

Syimposion 
online 

3 BNRM  ABRM 3,5 ore Adam V. 
Lupu E. 
Coșleț E. 
Jitari E. 

18 Art-marketing: o direcție 
inteligentă de promovare 
Certificat (09.04.2021) 

Masa 
rotundă 
online 

1 USM. 
Facultatea 
Științe 

Economice.De
partamentului 

Economie, 
Marketing și 

Turism. 

2 ore Lupu E. 
 

19. Практика интеграции 
Moodle и Антиплагиат: 
возможности и 
преимущества. Опыт 
университетов СНГ 
Сертификат 
(09.04.2021) 

Webinar 1 Компания 
AO,,Антиплаг

иат 

1 oră Lupu E. 
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20 Проблемы утилизации 
«Zero Waste»: возможно 
ли это»: цикл 
просветительских 
мероприятий ГПНТБ 
России для детей и 
взрослых (14.04 2021) 

Webinar 3 GPNTB 1,5 ore Migunova E. 
Adam V. 
Macrii N. 
Jitari E. 

21. 
 

Стандарты качества 
научной информации: 
Web of Science и 
Антиплагиат 
Сертификат 
(15.04.2021) 

Онлайн-
семинар 

2 Компании 
Clarivate и 

Антиплагиат 

4ore Lupu E. 
Coșleț E. 

 

22. Aplicarea 
Regulamentului privind 
evaluarea bibliotecilor 
publice 
(despre platforma ZOOM)  
(16.04.2021) 

Atelier 
professional 

online 

3 BRTS 2 ore Migunova E. 
Adam V. 
Macrii N. 
Jitari E. 

Tulgara T. 
Capcanari L. 

Moraru S. 
Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
23 Migrație, remitențe și 

dezvoltare: experiența 
europeană și națională 
Certificat (16.04.2021) 

Masa 
rotundă 
online 

2 Acțiune în 
cadrul 

Proiectului 
Jean Monnet 
Chair in EU 
studies and 
Migration, 

ASEM, 
Erasmus+ al 

Uniunii 
Europene. 

2 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

24 Поиск научной 
нформации в 
мультидисциплинарны
х и тематических базах 
данных на платформе 
EBSCOhost на примере 
базы данных Applied 
Science & Technology 
Source»    
(19.04.2021) 

Webinar 2 EBSCO 
Information 

Services 

1 oră Migunova E. 
Adam V. 

25 Информационные 
сервисы издательства 
«Wiley» и 

Webinar 
 

1 Компания 
Антиплагиат 

и 

1 oră 30 
min 

Coșleț E. 
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«Антиплагиат» для 
науки и образования 
Сертификат 
(20.04.2021) 

издательство 
Wiley 

26 Инструменты БД Scopus 
2021  Сертификат 
(20.04.2021) 

Webinar 
 

1 Вебинар 
Команда 
Лектория 
Elsevier. 

1oră Coșleț E. 

27 Instrumente de protecție 
a dreptului de autor 
asupra rezultatelor 
științifice 
Certificat (21.04.2021) 

 
Masa 

rotundă 
 

15 BRTS 
AGIPI 

2 ore Migunova E. 
Adam V. 
Macrii N. 
Lupu E. 
Coșleț E. 

Alexandrova 
G, 

Ivanova M. 
Jitari E. 

Tulgara T. 
Capcanari L. 

Moraru S. 
Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
28. Jurnale: niciodată nu poți 

avea prea mult din ceva  
Certificat (21.04.2021) 

Webinar 
 

1  1 oră Coșleț E. 

29 Как продвигать 
электронные ресурсы в 
вашей организации 
(для библиотекарей) 
(21.04.2021) 

Webinar 
 

1 EBSCO 
 

1 oră Migunova E. 
Adam V. 

 

30. Fenomenul contrafacerii 
în Republica Moldova 
Certificat (22.04.2021) 

Masă 
rotundă 

2 Asociația 
Obștească de 

Cultură 
Juridică Henri 

Capitant 
Moldova cu 

suportul prog
ramului 

Erasmus+ al 
Uniunii 

Europene 

2 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

31 National Dissemination 
event in Moldova  
Certificat   (22.04.2021)     
 
 

Eveniment 
Național 

2 Asociația 
Rețelei de 

Cercetare și 
Educație din 

Moldova 
(Research and 

3 ore Lupu E. 
Coșleț E. 
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Educational 
Networking 

Association of 
Moldova – 

RENAM), ca 
partener al 
proiectului 

NI4OS-
Europe, cu 

suportul 
MECC al RM, 
ANCD și AȘM 

32 Starea de bine a 
bibliotecarului , ediția I – 
2021  
Adeverință  
(23.04.2021) 

Simpozion 
Național 

1 Centrul de 
Excelență 

pentru Copii 
și Tineret al 
Bibliotecii 
Județene 
„George 
Barițiu” 
Brașov și 
Biblioteca 
Județeană 
„Nicolae 
Iorga”  

Ploiești – 
Prahova 

2 ore Coșleț E. 
 

33 Digitalizarea procesului 
didactic  
Certificat (23.04.2021)      

Masa 
rotundă 
online 

1 ASEM. 
Departament
ul Teorie si 

Politici 
Economice 

4 ore Lupu E. 

34 Protecția mediului, 
schimbări climatice, 
aspecte de gender și 
managementul 
proiectelor de mediu.  
Certificat  (26-
30.04.2021)      

Curs de 
instruire 

1 Centrul 
Național de 

Mediu 

25 ore Lupu E. 

 Dosarul de candidatura – 
abordare, conținut și 
oportunitate 

Masă 
rotundă 

 ADV România, 
București 

 Tulgara T. 

35 Familia cu copii în 
perioada pandemiei 
(13.05.21) 

Masă 
rotundă 

3 Centrul de 
Cercetări 

Demografice a 
INCE 

2 ore Migunova E. 
Adam V. 
Iuriev E. 
Lupu E. 
Jitari E. 

Tulgara T. 
Capcanari L. 
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Moraru S. 
Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
36 Conferinta Europeana de 

Anterprenoriat Social  
Certificat  13.05.2021 

Conferinta 1 Fundația ADV 
România. 

6ore Lupu E. 

37. Экспертная оценка 
оригинальности 
научных работ с 
помощью системы 
,,Антиплагиат” 
Сертификат 
(21.05.2021)   

Webinar 
 

1 Компания AO 
,, 

Антиплагиат
”. 

1 oră Lupu E. 

38  «Календарь ЦУР» по 
подведению 
промежуточных итогов 
реализации 
Международного 
проекта 03 iunie2021 

Webinar  ГПНТБ 
России 

 

( 2 ore 
academic

e) 

Jitari E. 

39 „Promovarea, utilizarea 
rezultatelor științifice 
agricole la nivel național 
și internațional”. 08 iunie 
2021.  
 

Masă 
rotundă 

 UASM,  Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 

40 Elaborare de 
BOOKTRAILER  
Certificat (09.06.2021) 

Training 
profesional 

online 

8 Centrul de 
Formare 

Profesională 
Continuă în 

Bibliotecono
mie și Științe 
ale Informării 

din cadrul 
BNRM. 

4 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
Tulgara T. 

Jitari E. 

41 Реферативные базы 
Scopus WoS, ресурсы и 
сервисы для поиска 
научной информации  
Сертификат 
(09.06.2021) 

Webinar 
 

1 Компания 
Директ-
Академия 

1 oră Lupu E. 
 

42. Potențialul de creștere a 
bunăstării populației în 
zonele rurale / The 
growth potential of 
population welfare in the 
rural areas 
Certificat (10.06.2021) 

Masa 
rotundă 

internațional
ă on-line 

1 Secția 
„Cercetări 
sociale și 
nivelul de 
trai” a INCE 

RM 

5 ore Lupu E. 
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43 Servicii electronice pe 
interesul tuturor: sesiune 
de informare pentru 
bibliotecari”  
(15.06.2021) 

Sesiune de 
informare 

pentru 
bibliotecari 

7 ABRM 2 ore Popovici M. 
Adam V. 
Iuriev E. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
44 Мир научных журналов 

(16.06.21) 
Webinar 

 
4 Clarivate 1 oră Popovici M. 

Migunova E. 
Adam V. 
Iuriev E. 

45 Профили авторов: 
возможности и 
функции 
(17.06.21) 

Webinar 
 

4 Clarivate 1 oră Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Iuriev E. 

46 Базовые возможности 
Web of Science Core 
Collection для научной 
деятельности 
(17.06.21) 

Webinar 
 

4 Clarivate 1 oră Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V.  
Iuriev E. 

47 Reaxys în practică – 
Căutări rapide Certificat 
(21.06.2021) 

Webinar 1 Elsevier, 
BrightTALK 

1 oră Coșleț E.   

48 Возможности 
аналитического 
инструмента InCites для 
анализа цитируемости 
(22.06.21) 

Webinar 
 

4 Clarivate 1 oră Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Iuriev E. 

49 COVID-19.рф: 
информация против 
пандемии.  
Certificat (22.06.2021)   

Cеминар 2 
ore 

 3 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

50 Возможности EndNote 
для работы с 
библиографией 
(23.06.21) 

Webinar 
 

4 Clarivate 1 oră Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Iuriev E. 

51 New WoS: расширенный 
поиск, новые функции 
и новые возможности 
(24.06.21) 

Webinar 
 

4 Clarivate 1 oră Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Iuriev E. 

49. Vizibilitatea activității de 
cercetare a instituției 
tale.  
Certificat (28.06.2021) 

Webinar 1 Clarivate 
România. 

1 oră Coșleț E.   

52 Tehnici moderne de 
promovare a lecturii. 
Marketingul lecturii  
Certificat (07.07.2021) 

Training 
profesional 

7 Centrul de 
Formare 

Profesională C
ontinuă 

în Bibliotecon

4 ore Coșleț E.   
Tulgara T. 

Jitari E. 
Gorceag S. 
Chirilov O. 
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omie 
și Științe ale 
Informării 

Catana A. 
Dalinitchi N. 

 Arta lecturii (în contextul 
Programului Național 
Lectura Central, ediția 
2021) 
  

Training 
profesional 

online 

2 07 iulie 2021 
CFPC BNRM 

4 ore Tulgara T. 
Jitari E. 

53 Open Access și finanțarea 
în cercetare 
Certificat 27.09.2021 

Seminar 
online 

1 Web of 
Science 
Group, 

Clarivate 
Analytics & 

Enformation 

1 oră Coșleț E.  

54 Regulamentul privind 
gestionarea colecțiilor de 
bibliotecă, modul 1 
(18.08.21) 

Training 
profesional 

1 BNRM 
CFPC BȘI 

6 ore 
academic

e 

Popovici M. 

55 Как продвигать 
электронные ресурсы в 
вашей организации 
(для библиотекарей)  
Certificat  (27.09.2021) 

Webinar. 1 EBSCO 1 oră Coșleț E.  

56 Что такое 
экологическая 
информация и почему 
это важно 
(29.09.21) 

Webinar 
 

5 ГПНТБ 1,30 ore Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 

57 Nocturna Bibliotecilor 
2021 
(01.10.21) 

Campanie 5 BRTȘ  Popovici M. 
Migunova E. 

Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 

58 Доступ к научно-
технической 
информации для 
исследований, 
преподавания и 
обучения в условиях 
применения 
дистанционных 
образовательных 
технологий  
Certificat (05.10.2021) 

Cеминар 
ProQuest 

Day 

1 ГПНТБ 
России и ООО 
“МИВЕРКОМ” 
совместно с 
компанией 

ProQuest 

2 ore, 30 
min 

Coșleț E.   

59 Strategii de comunicare 
și relații publice pentru 
biblioteci  
Certificat (18.10.2021) 

Curs online 2 Asociația 
Bibliotecarilor 
din România 

(ABR), 

2 ore, Lupu E. 
Coșleț E.   
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60 SYMPOSIA 
INVESTIGATIO 
BIBLIOTHECA, Ediţia a 
XIII-a, 2021 cu genericul 
,,Provocările și 
oportunitățile în 
bibliotecile din 
învățământ în contextul 
noilor realități“.– 
Certificat /20.10.2021 

Conferința 
Științifică 

Internaționa
lă online 

 Organizat de 
Universitatea 

Liberă 
Internaţională 
din Moldova 

(ULIM), 

6 ore Migunova E. 
Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 
Lupu E.  
Coșleț E. 

Tulgara T. 
Jitari E. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
61 Rolul dezvoltării 

profesionale continue în 
evoluția și cultura 
organizațională a BRTȘ  
Certificat  21.10.2021 

Atelier 
profesional 

online 

 Biblioteca 
Republicană 

Tehnico – 
Științifică. 

2 ore Migunova E. 
Adam V. 
Macrii N. 
Iuriev E. 
Lupu E.  
Coșleț E.  

Alexandrova G.  
Ivanova M. 
Tulgara T. 

Jitari E. 
Nistrean L. 
Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
62 Managementul calității,  

22 octombrie 2021 
 

Training 
profesional 

online 
formator 
T.Coșeri 

 BM 
B.P.Hasdeu 

(4 ore) Tulgara T. 
Jitari E. 

63 „Integrarea, descoperirea 
și utilizarea informației 
agricole în sistemul 
internațional AGRIS”.  
Certificat / 26.10.2021 

Training 
online 

 Biblioteca 
Republicană 
Științifică 
Agricolă a 

Universității 
Agrare de Stat 
din Moldova, 
în colaborare 
cu Organizația 

pentru 
Alimentație și 
Agricutură 

(FAO) a 
Națiunilor 

Unite 

2 ore Lupu E.  
Coșleț E.  

Tulgara T. 
Jitari E  

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 

64 Мой интеллект — мои 
правила»: защита 

Вебинар  Organizat de 
Компания 

3 ore Coșleț E. 
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авторских прав на 
образовательный 
контент онлайн". 
29.10.2021 – 
Сертификат N 
20211029/64     
 

Антиплагиат 
и 

Образовател
ьная 

платформа 
“Юрайт 

65 Образование-2030. 
Учиться. Пробовать. 
Действовать 
Сертификат / 27 
octombrie 2021 

VII 
Всероссийск

ая 
конференци

я по 
экологическ

ому 
образовани

ю (с 
международ

ным 
участием) 

 Biblioteca 
Tehnico-

Științifică de 
Stat a Rusiei 
(ГПНТБ) 

2 ore 30 Jitari E. 
 

66 Accesul Deschis – 
contează modul în care 
deschidem cunoașterea  
Cerificat / 28 octombrie 
2021 

Masa 
rotundă 
online 

 ABRM, DCTI 
al Fac. 

Jurnalism și 
Șt. ale 

Comunicării, 
USM, 

Consorțiul 
REM, IDSI,BȘ 

ASEM 
 

3 ore Tulgara T. 
Jitari E 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 

67 Consolidarea relațiilor 
dintre bibliotecă și 
comunitate. Premisă 
pentru dezvoltare și 
rezistență în timp”  
Certificat / 03.11.2021 

Forumul 
Managerilor 
din Sistemul 
Național de 
Biblioteci, 
ediția a 
XXIV-a, 
2021: 

 Organizat de 
Biblioteca 
Națională a 
Republicii 
Moldova 

2 ore 
 

Lupu E.  
Coșleț E. 

Tulgara T. 
Jitari E. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
68 Perspective și rolul 

științei în contextul 
transformării proceselor 
socio-economice 
(03.11.2021) 

Masă 
rotundă 

internațional
ă 

2 INCE 
UAS din 
Odesa, 

Ucraina 
 

 V. Adam 
N. Macrii 

 

69 Cultura calității. Acțiuni 
de tratare a riscurilor și 
oportunităților  
4 noiembrie 2021    
 

Curs on-line 
de instruire 
Modulul 5 

4 B. P. Hasdeu 4 ore Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 

70 Rolul instituțiilor 
infodocumentare în 

Forumul 
Cercetătorilo

8 Evenimentul 
este organizat 

3 ore Lupu E.  
Coșleț E. 
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valorificarea 
patrimoniului local și 
facilitarea schimbului 
cultural”.  
 Certificat /09.11.2021 

r din 
Sistemul 

Național de 
Biblioteci, 
ediția a VI-a, 

2021 

în contextual 
Zilelor Științei 
la Biblioteca 
Națională a 
Republicii 
Moldova în 

parteneriat cu 
Ministerul 
Culturii al 
Republicii 
Moldova, 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
Tulgara T. 

Jitari E. 

71 NI4OS-Europe de 
Formare în Domeniul 
Științei Deschise pentru 
Utilizatori Finali din 
Moldova (18.11.2021) 

Eveniment 
Național 

2 ARCEM=REN
AM 

2 Popovici M. 
Adam V. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 

Dalinitchi N. 
72 Tezaurul #AGROVOC – 

instrument eficient de 
indexare, investigare și 
traducere pentru 
utilizatorii de informație 
agricolă din Republica 
Moldova”  
Certificat /  09.11.2021 

Training 
online 

 Biblioteca 
Republicană 
Științifică 
Agricolă a 

Universității 
Agrare de Stat 
din Moldova, 
în colaborare 
cu Organizația 

pentru 
Alimentație și 
Agricultură 

(FAO) a 
Națiunilor 

Unite. 

2 ore Lupu E. 
Coșleț E. 

Tulgara T.. 
Jitari E. 

73 Sustenabilitatea: 
Îmbunătățirea 
produselor destinate 
consumatorilor și 
planetei”.  
Certificat / 11.11.2021 

Simpozion 
științifico-
practic on-
line dedicat 

Zilei 
Mondiale a 
Calității – 

2021 ediția a 
VII- 

 Organizat de 
Departament

ul de 
Management 

și 
Antreprenoria
t, FBAA, ASEM 

și 
Departament
ul Comerț, 
Turism și 
Alimentație 
Publică, din 

cadrul ASEM - 
Facultatea 
Business si 

Administrarea 

4 ore 30 
min. 

Lupu E.,  
Coșleț E. 

https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
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Afacerilor 
(BAA), ASEM, 
ediția a 7-a 

74 Tendințe moderne în 
activitatea 
infodocumentară  
Certificat /15.11-
02.12.2021 

Curs de 
formare 

profesională 
de scurtă 
durată 

1 USM 
DFC 

75 ore 
academic

e 

Migunova E. 
Coșleț E. 

Chirilov O. 
Catana A. 

75 ЭБС Znanium в системе 
СПО: возможности и 
сервисы для 
библиотекаря 
(администратора ЭБС. 
Сертификат 
/16.11.2021 

Вебинар  Organizat de 
Электронно-
библиотечна
я система 
Znanium 

1 oră 
 

Coșleț E. 

76 Trierea, sinteza și analiza 
surselor bibliografice ca 
suport al argumentării. 
16.11.2021 
Adeverință de 
participare Nr. 
7353/18.11.2021 

Webinar  Organizat de 
Biblioteca 
Universității 

de 
Arhitectură și 
Urbanism Ion 
Mincu, în 

cadrul 
proiectului 
intern “Acces 
la resurse de 

informare 
științifică și 
creșterea 
calității 
cercetării 

instituționale 
a Universității 

de 
Arhitectură și 
Urbanism Ion 

Mincu” 

2 ore Lupu E., 
Coșleț E. 

77 Curs de formare a 
abilităților practice de 
utilizare a următoarelor 
programe și aplicații: 
Publisher, WordArt, 
Tineye,  Google images, 
Kahoot! 
Certificat (15-
23.11.2021) 

Curs de 
formare a 
abilităților 

practice 

12 BRTȘ 6 ore 
academic

e 

M. Popovici 
E. Migunova 

V. Adam 
N. Macrii 
E. Iuriev 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 
Lupu E.,  
Coșleț E.,  

Alexandrova G. 
Ivanova M 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEMoficial/?__cft__%5b0%5d=AZVoE7hKKziJSdxsyZRqOg-zjIHPjfnDS6Juy357kHjJ-3H_iSK8h7h-cjclMak-pMH_sTyJV0uCYmpbPS95u6YkEWsXSq-1CWX09BYao5X2vEz0ZvY-if-9_uFx4oqYMlE&__tn__=kK-R
https://znanium.com/webinars/webinar?id=164
https://znanium.com/webinars/webinar?id=164
https://znanium.com/webinars/webinar?id=164
https://znanium.com/webinars/webinar?id=164
https://znanium.com/webinars/webinar?id=164
https://znanium.com/webinars/webinar?id=164
https://yandex.ru/maps/org/elektronno_bibliotechnaya_sistema/135870594286/?from=mapframe
https://yandex.ru/maps/org/elektronno_bibliotechnaya_sistema/135870594286/?from=mapframe
https://yandex.ru/maps/org/elektronno_bibliotechnaya_sistema/135870594286/?from=mapframe
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78 Triere, sinteza și analiza 

surselor bibliografice ca 
suport al argumentării 16 
noiembrie 2021 Webinar 

1 Biblioteca 
Universității 

de 
Arhitectură și 

Urbanism 
”I.Mincu”, 
București 

3 ore Jitari E. 

79 Development of 
Innovation Business and 
Intellectual Property 
Protection in the Digital 
Era“/ „Dezvoltarea 
afacerilor inovatoare și 
protecția proprietății 
intelectuale în era 
digitală.” 18.11.2021. 
Certificat de participare   

Webinar 2 Organizat de 
Asociația de 
cultură 

juridică Henri 
Capitant 

Moldova în 
colaborare cu 
AGEPI, în 

cadrul 
proiectului 

Jean Monnet 
Support to 

Associations 
in European 
Integration 

and 
Intellectual 

Property 
Protection 
Studies / 

EUPROIN, 
implementat 
cu suportul 

programului 
Erasmus+ al 

Uniunii 
Europene, 
Expoziției 

Internaționale 
Specializate 
„INFOINVENT

-2021” 

3 ore 45 
min. 

Lupu E., 
Coșleț E. 

80 Reducerea excluziunii 
sociale a categoriilor 
vulnerabile ale populației 
Republicii Moldova”  
Certificat  /25.11.2021 

Masa 
rotundă în 
format on-

line. 

 Secția 
„Cercetări 
sociale și 
nivelul de 
trai” a 

Institutului 
Național de 
Cercetări 

Economice a 

4 ore 30 
min 

Lupu E.,  
Coșleț E. 

Gorceag S. 
Chirilov O. 
Catana A. 



 
 
 
 
 
 

71 
 

Raport de activitate 2021 

Republicii 
Moldova 

81 Открытый путь к 
,,зеленым” инновациям 
(по материалам 
Государственного 
патентного фонда.  
Certificat /15.12.2021 

Bебинар 4 ГПНТБ 1oră Lupu E.,  
Coșleț E. 
Jitari E. 

Nistreanu L. 

82 Migrația transfrontalieră 
și dezvoltarea economică 
în zonele de frontieră.  
Diplomă  de participare 
/ 17.12.2021   

Masa 
Rotundă 

2 Echipa de 
implementare 
al proiectului 
Jean Monnet 
Chair in EU 
studies and 

Migration/EU
MIGRA, ASEM. 

5 ore Lupu E., 
Coșleț E. 
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ANEXA 3 

INDICATORI STATISTICI ȘI DE PERFORMANȚĂ 2020-2021   
Nr. INDICATORI 2020 2021 

  Titluri Volume Titluri Volume 

I. COLECȚII - EXISTENT 12 202 436 13 586 648 12 202 572/13 583 389 

1. Cărți  29 469 89 173 29 696 89 434 

2. Broșuri  26 710 91 636 26 752 91 680 

3. Documente nepublicate 4 706 5 383 4 709 5 386 

4. Publicații periodice  1 152 105 355 999 101771 

5. Documente brevetare 11 428 010 12 455 861 11 428 010 12 455 861 

6. Documente tehnico-normative 329 253 382 481 329 270 382 498 

7. Cataloage industriale 383 082 456 414 383 082 456 414 

8. Documente electronice 54 345 54 345 

9. În limba română 76 455 88 984 76 670 89 401 

10. În limba rusă 2 326 726 3 668 022 2 326 781 3 668 146 

12. Alte limbi  9 799 255 9 829 642 9 799 121 9 825 842 

Valoarea totală a colecției (lei) 9 689 764,92 lei 

II. ACHIZIȚII ÎN CURSUL ANULUI  223 660 289 563 

1. Cărți 192 237 227 261 

2. Broșuri 20 21 42 44 

3. Rezumate de teze de doctor 15 15 9 9 

4. Documente nepublicate:        9 9 3 3 

 Teze de doctor  0 0 2 2 

 Rapoarte științifice 9 9 1 1 

5. Publicații seriale anuale (reviste 

ziare) 

39 391 38 238 

6. Documente electronice          1 1 0 0 

7. Documente speciale  1 1 17 17 

 Documente tehnico-normative 

(standarde) 

1 1 17 17 

 Cataloage industriale 0 0 0 0 

 Documente brevetare 0 0 0 0 

8. În limba română 157 392 215 417 

9. În limba rusă 60 255 55 124 

10. Alte limbi  6 13 19 22 

11. Din buget BRTŞ (Cumpărare) 80 412 52 217 

12. Donații 124 185 212 249 

13. Editura INCE 13 52 9 27 

14. Schimb de publicații 6 11 51 70 

15. Valoarea totală a intrărilor (lei) 9 689 764,75 lei 

16. Ieșirea documentelor 

(casări/excluderi de publicații) 

0 0 153 3822 

17. Publicații seriale 0 0 0 0 

18. În limba română 0 0 0 0 

19. În limba rusă 0 0 0 0 

20. În limba engleză 0 0 153 3822 

21. Valoarea totală a ieșirilor 344014,92 lei 
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SERVICII DE BIBLIOTECĂ ȘI UTILIZAREA LOR 

III. UTILIZATORI 2020 2021 

1. Utilizatori activi 1138 1203 
2. Noi înregistrați 473 941 
3. Colaboratori științifici 152 262 
4. Ingineri 86 62 
5. Funcționari publici 7 28 
6. Bibliotecari, documentariști 41 178 
7. Studenți 452 78 
8. Oameni de afaceri 17 583 
9. Muncitori 4 55 

10. Alte categorii 46 25 
11. Numărul de intrări 5726 4596 
12. Numărul de vizitatori pe web site 

bibliotecii 
17886 50482 

13. Numărul de vizitatori pe blog 12298 1075 
14. Numărul de vizitatori pe canalul YouTube 2291 4100 

VI. NUMĂRUL DE ÎMPRUMUT ȘI 
CONSULTAREA DOCUMENTELOR 

38297 393321 

1. Cărți și publicații periodice 15 172 10621 
2. Documente tehnico-normative 1910 1850 
3. Documente brevetare 304 630 318682 
4. Cataloage industriale 56 474 50560 
5. Furnizări de documente electronice 234 685 
6. Împrumut interbibliotecar   
5. Numărul  total de cereri primite de la alte 

biblioteci 
603 927 

6. Numărul de împrumuturi furnizate 596 919 

7. Număr total de cereri adresate altor 
biblioteci 

60 35 

8. Numărul de cereri primite 57 33 
VII ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE ȘICULTURALE 

 Activități organizate (total) 111 96 
1. Mese rotunde 2 2 
2. Ateliere profesionale 2 2 
3. Expoziții 95 86 
4. Expoziții în afara bibliotecii - 1 
5. Lansări de carte 1  
6. Campanii internaționale de promovare a 

științei 
3 2 

7. Ore informative 12 12 
8. Numărul total de participanți la activitățile 

bibliotecii 
750 854 
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VIII SERVICII INFORMAȚIONALE ȘI BIBLIOGRAFICE  
1. Redactarea referințelor bibliografice 931 66 liste cu 1359 

referințe bibliografice 
2. Descrieri bibliografice 6 liste 301  8 liste cu 230  

3. Elaborarea cercetărilor bibliografice la 
solicitare 

50 teme 1097 
surse bibliografice 

50 teme cu 1097 
surse bibliografice 

4. Întocmirea informațiilor factologice 45 39 

5. Servicii de referință și consultanță 12642 19959 
6. Clasificarea și indexarea documentelor 
 - CZU 235 336 
 - JEL 534 279 
 - DOI 10 38 
 Buletine informative 2 2 

VIII. PUBLICAȚII   
1. Biobibliografii 1 0 
2. Monografii 0 1 
3. Articole publicate în reviste de specialitate 2 0 

4. Comunicări la foruri profesionale 2 10 
5. Instruirea utilizatorilor în utilizarea 

computerului 
6 14 persoane  

(ore – 159) 
6. Servicii cu plată – xerox (copii) 1187 1881 

7. Scanări de documente (în pagini)  1217 

8. Culegere de texte (pagini)  456 
9. Servicii bibliometrice 47 27 
IX. FACILITĂȚI   
1. Numărul total de calculatoare 27 27 
2. Numărul stațiilor pentru utilizatori 4 5 

3. Numărul stațiilor cu acces la Internet 27 27 

4. Numărul imprimantelor 4 4 
5. Numărul scanerelor 2 2 
6. Baze de date locale 4 4 
7. Numărul de înregistrări în Catalogul 

Electronic 
56602 57100 

8. Numărul de înregistrări în BD ARTICE (art). 106079 103508 
9. Repezitorul INCE 902 1160 

10. Baza de date a documentelor tehnico-
normative   

3830 3847 
11. Baza de date a publicațiilor periodice  716 1119 

12. Numărul de locuri în sălile de lectură 110 110 

13. Suprafața (m2) 1848,2 m2 1848,2 m2 

14. Timp mediu de funcționare pe săptămână 40 40 

15. Săli de lectură 3 3 
16. Zile lucrătoare pe parcursul anului 240 251 

X. PERSONALUL BRTȘ (unități) 22 22 
1. În echivalent norme întregi 22 22 
2. Studii superioare 21 21 
3. Studii medii de specialitate 1 1 
4. Numărul de personal cu grad de calificare 16 16 
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XI. UTILIZAREA MIJLOACELOR FINANCIARE   
1. Total buget aprobat 2640  
2. Pentru remunerarea muncii 2192  
3. Pentru achiziție de documente 68,3  
4. Pentru informatizare 8  
5. Pentru reparații  15  
6. Alte cheltuieli 357  

 

INDICATORI DE PERFORMANTĂ IN ANUL 2021 

1. Intrări în bibliotecă per utilizator (în spațiile bibliotecii). 3,8 

2. Intrări în bibliotecă per zi  35 

3. Numărul de împrumuturi per utilizatori  327 

4. Numărul de împrumuturi per zi  1569 

5. Rata de circulație a fondului 0,0 3 

6. Rata de participare la activitățile organizate de 

bibliotecă (per persoană) 

88,1 

7. Numărul de participări la orele de instruire pentru utilizatori 

per persoană 

 

22,4 ore per 

angajat 

8. Numărul de utilizatori per calculator 0.02 

9. Cheltuieli pentru achiziții per utilizator   

10. Rata de înnoire a colecției  15,6 
11. Rata de circulație a fondului 0,0 3 

 

NORMA UNUI SALARIAT 

1. Documente existente (numărul total al colecțiilor/număr 

de angajați). 

646828 

2. Productivitatea angajaților din serviciile de împrumut și 

livrarea documentelor 

35817 

3. Numărul de utilizatori per angajat 60,15 

4. Numărul de împrumuturi per angajat  18762 
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