


 IGOR AFATIN a venit în Biblioteca universtară în anul 

1989, odată cu începutul informatizării. De la funcţia de şef 

serviciu în anul 2005 a avansat la postul de director adjunct 

Informatizare. Datorită cunoştinţelor profesionale, insistenţei şi 

dorinţei de a implementa noile tehnologii în munca bibliotecarilor, 

fidelităţii sale, astăzi Biblioteca se poate mîndri cu o bună 

funcţionare a sistemului TinLib, obţinerea rapoartelor solicitate, 

cu o administrare eficientă a reţelei, cu accesarea Internetului, cu 

elaborarea şi menţinerea mai multor programe automatizate 

dedicate în vederea raţionalizării proceselor info-bibliotecare. 
 

                                          Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB 



Născut  la 

 01 aprilie 1965, 

   or. Bălţi  

   Republica Moldova  



Familia, copilăria 

A crescut și fiica Olga...  

Împreună cu părinţii Tatăl şi bunelul 

Tatăl Boris  

  Rude apropiate la începutul sec. XX 

Igor la 4 ani 



Educație 

• Institutul Pedagogic de Stat  

  „ Alecu Russo ” din Bălţi, 

Facultatea de Fizică şi 

Matematică, Specialitatea Fizică 

şi Disciplini Tehnice,  1989 

• Şcoala Medie nr. 8 , mun. Bălţi, Moldova, 1982 



Anii de școală  

și universitate   



 Cursuri de formare profesională de 

scurtă durată „Managementul 

inovaţional al instituţiilor 

infodocumentare”;  

 „Tehnologiile informationale in 

biblioteci: probleme cotidiene si căi de 

solutionare”: Conferinţa ABRM;  

 Seminarul de informare Programul 

Cadru 7 al Comunităţii Europene de 

dezvoltare a cercetării şi tenologiilor; 

 Limba engleză pentru bibliotecari, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS;  

 „Evoluţia şi perspectivele asocierii 

Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană”:  Masa rotundă  

Formare profesională continuă                     

   1989-2015  



 „Implementarea tehnologiilor IR 

(repozitorii instituţionale): Sistemul 

DSpace;  

 Şedinţele Consorţiului SIBIMOL, 

platforma TinRead (modulele 

OPAC, Catalogare, Circulaţie etc.) ; 

 Servicii moderne de bibliotecă, 

Şcoala de Biblioteconomie din 

Moldova;  

 „Digitization in libraries: Capturing, 

structuring, providing access / 

publisihing and preserving digital 

information: seminar;   

 Использование международных 

информационных ресурсов, 

лингвистическое обеспечение 

библиотечно-информационных 

систем, ŞBM; 

 We say : Library Automatization is 

Cool"! (Chisinău); 

 Cursuri de instruire în spaţiul 

naţional şi internaţional (Iaşi).  

 



„Managementul inovaţional al instituţiilor 

infodocumentare”, 2014: Curs de formare 

profesională continuă  



Stagieri, 1989-2015 - Moldova, România, 

Lituania, Letonia , Rusia  

• Proiectul TEMPUS: Information Services for Improvement Study Quality, 

MISISQ:  lansat în luna martie 2014 la Biblioteca Universităţi de Ştiinţe Medicale 

din Kaunas, Lituania; 

• „Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de biblioteci astăzi” şi Conferinţa 

„Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”, conferință susţinută de Dr. 

Hermina G. B. Anghelescu, School of Library & Information Science Wayne State 

University Detroit, Michigan, Conferinţa ABRM;   

• „Noile oportunităţi în utilizarea bazelor de date EBSCO”: Conferinţa  lui Andrei 

Socolov, Reprezentantul Companiei EBSCO Publishing, Conferința Consorțiului 

REM; 

• „Implementarea tehnologiei IR (repozitorii instituţionale): Sistemul DSpace”, 

ASEM, Chișinău; 

• Programul Cadru al Comunităţii Europene de dezvoltare a cercetării şi tehnologiilor, 

Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

 

 

 



Proiectul  Information Services for Improvement 

Study Quality, MISISQ:  Proiect TEMPUS, 

Kaunas, Lituania, 2014 



În proces de implementare a  Proiectului MISISQ, la  Biblioteca 

Ştiinţifică a Universităţii Tehnice din Riga, Letonia, 2015 



Experienţa profesională 
• 2005 – prezent, Director adjunct Informatizare şi activităţi în reţea, 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi;  

• 1989-2005 – Şef Serviciu Informatizare 



Spiritul dinamic şi profunzimea 

abordării subiectelor cercetate, 

devotamentul şi angajamentul 

profesional, experienţa, cunoştinţele şi 

loialitatea lui Igor Afatin contribuie la 

realizarea eficientă a obiectivelor 

propuse. 

Succesele remarcabile au fost obţinute 

graţie competenţei, meticulozităţii, 

capacităţii de a percepe şi soluţiona cele 

mai complexe probleme. 

 



 Implementarea instrumentelor on-line de informare, cercetare, 

comunicare a serviciilor  Bibliotecii.  

o Administrarea paginii WEB a Bibliotecii Științifice USARB 

o Webmastering site-urilor revistelor: 

• Bibliouniversitas@ABRM.md - revista bibliotecilor universitare din 

Republica Moldova  

• Confluențe Bibliologice – revista de biblioteconomie și științele 

informării a  Bibliotecii Științifice USARB  

 Extinderea bazelor de date bibliografice locale 

o Dezvoltarea şi aplicarea programelor de gestiune a bazelor de date 

StatisticaBŞ USARB, Fondul de Schimb, SumarScanat, Evidență echipament 

tehnic și alte materiale; 

o Implementarea programelor dedicate: Permis, Admiterea, Anuar, Barcode, 

Barcode-Retro. 

 Mentenanța rețelei LAN 

Direcții de activitate 



Gestionarea rețelei informaționale   

a Bibliotecii  Științifice USARB  



Pagina web, inițiată în anul 2001,  

a cunoscut mai multe versiuni   





Webmastering site-urilor revistelor 



AWstats – contor de trafic 



ORA – Open Recearch Arhive  

 USARB 



Membru al colegiului de redacţie, 

redactor Web 



Programe dedicate –baze de date cu 

acces local 

• Sumar Scanat            

 



• BD Evidență echipament tehnic și alte materiale 



• BD Fondul de schimb               

 



• BD Statistica BŞ                  

 



• BD Opere Muzicale în MP3 

 



• Achiziții recente 

• Anuar                     

 

• Barcode_Achiziţie 

• Barcode_Retro  

• Permis 



• Grupul de lucru – responsabil de implementarea softului ALEPH 

în  Proiectul Information Services for Improvement Study Quality, 

MISISQ : Tempus 

• Grupul de lucru Consorţiul REM - Resurse electronice pentru 

Moldova - EBSCO Publishing 

• Comisia ABRM Informatizare şi tehnologii informaţionale 

• Membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 

• Membru al Consiliului Administrativ şi Consiliului Bibliotecar 

USARB. 

• Membru Comisiei de expertiză a tehnicii de calcul și de 

multiplicare a USARB.  

Membru al diverselor comisii  

şi consilii 



Participări la manifestări ştiinţifice 





Publicaţii 







Publicaţii pe Internet 



Portalul SlideShare 



Referințe 







Aprecieri  1989-2015 

• Diploma Ministerului Educaţiei 

a R. Moldova  

• Diploma ABRM 

• Diploma Rectoratului USARB 

• Diploma Administrației BȘ 

USARB  

 





Pasiune trecută prin viață 

Aviamodelare 





Casa de creație a copiilor,  

Cercul de aviamodelare, Bălţi 







Resurse electronice 

 http://libruniv.usarb.md 

 http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/ 

 http://www.abrm.md/menu1_4.html 

 https://www.linkedin.com/pub/igor-afatin 

 http://www.slideshare.net/...afatin 

 http://ru.calameo.com/...afatin/books 

 http://dspace.usarb.md:8080/jspui/ 

 http://esp.md/2014/08/01/aviamodelnyj-sport-v-belcax-vostrebovan/ 

 http://www.aviamodel.ca/ 
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Realizare: 

Tatiana PRIAN, Gherda PALII  

bibliotecari principali 

Centrul informatizare și activități în rețea 

SilviaCIOBANU,  

șef Centrul Marketing. Activitate editorială. 

 

 

 

 

 

 

2015 

 


