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Abstract: The project Development of engineering education in Moldova" within 

Moldova-Germany partnership: USARB and University of Applied Sciences Landshut, 
funded by the German Academic Exchange Service (DAAD, Germany) and the Draex-
lmaier company enriched University Library collection with 882 documents from diffe-
rent domains being worth over € 20 600 .
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În cadrul unui program special pentru Europa Centrală şi de Est, Serviciul Ger-
man de Schimb Academic (DAAD), cea mai mare organizaţie mondială promotoare 
a schimbului internaţional de studenţi şi cercetători, susţine mai multe parteneriate 
instituţionale. În cele peste 250 de programe, DAAD a promovat în anul 2011 aproxi-
mativ 70.000 de germani şi străini în întreaga lume. Oferta se extinde de la un se-
mestru în străinătate pentru studenţi pînă la studii de doctorat, de la stagii practice 
pînă la conferenţiari, de la vizite de informare pînă la construirea universităţilor în 
străinătate. Instituţiile germane de învăţămînt superior au încheiat acorduri de coop-
erare cu universităţi - partenere şi instituţii de cercetare din străinătate, unele dintre 
ele fiind susţinute financiar de către DAAD. Printre aceste instituţii se numără şi Uni-
versitatea de Stiinţe Aplicate din Landshut, cu capacitatea sa de 2 600 de studenţi şi 70 
de profesori. Această universitate se află între München şi Regensburg într-o regiune 
economică modelată de înaltă tehnologie (în special industria auto şi tehnologia in-
formaţiei) şi dispune de cinci facultăţi: Studii de afaceri, Lucrări sociale, Informatică, 
Ingineria Vehiculului, Inginerie Industrială.
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Unul din activităţile acestei instituţii este proiectul „Dezvoltarea învăţămîntului 
ingineresc în Moldova” finanţat de Asociaţia DAAD (Germania) ( 2012-2015). Lan-
sarea acestui proiect-pilot în două universităţi din Republica Moldova (Universita-
tea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi /USARB/ şi Universitatea Tehnică din Moldova /
UTM/), privind formarea specialiştilor în domeniul construcţiei de automobile, a fost 
discutată la 19 decembrie 2011 la întrevederea Ministrului educaţiei Mihail Şleahtiţchi 
cu reprezentanţii centrelor universitare şi a agenţilor economici în domeniu. Domnul 
Ministru şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine această iniţiativă şi a relatat despre 
oferirea locurilor cu finanţare bugetară la noua specialitate cu studii superioare de 
licenţă.

Graţie acestui Proiect, la USARB a fost fondată o nouă specialitate „Inginerie 
şi management în transport auto”. Iniţial, cinci cadre didactice din Universitate au 
beneficiat de stagii în Germania, la Hochschule Landshut, au fost dotate cu tehnică 
laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului USARB, profesori 
din Germania au ţinut cursuri la această Facultate, iar colecţia Bibliotecii Ştiinţifice 
s-a îmbogăţit cu documente ştiinţifice şi didactice de la edituri prestigioase, 

În cadrul vizitelor la BŞ USARB re-
prezentanţii intreprinderii Draexlmaier din 
Bălţi şi a Universităţilor din Innsbruck şi 
Landshut au fost informaţi despre literatura 
disponibilă în colecţiile Bibliotecii din do-
meniile de profil pentru specialitatea recent 
fondată, cu „precădere în limba rusă, puţin 
în limba română, grafie chirilică. Oaspeţii au 
manifestat interesul pentru acoperirea informaţio-
nală a procesului de studiu la specialitatea dată în 
limbile străine (germană şi engleză), prin oferirea 
materialelor didactice destinate studierii mai mul-
tor disciplini din planul de învăţămînt, cu perspec-
tiva studierii unor disciplini în limba germană. 

Graţie acestui parteneriat, la finele anului 
2013 în BŞ USARB, în sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe 
psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte” a fost inaugu-
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rată o colecţie specială, destinată studenţilor, masteranzilor şi profesorilor de la Facul-
tatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, specialitatea Inginerie şi management 
în transport auto, dar nu numai. Din această colecţie fac parte manualele, compendi-
ile, monografiile, tratatele, dicţionarele enciclopedice, explicative, tematice, bilingve, 
metodicile de studiere a următoarelor domenii: informatică, management informaţi-
onal, matematică, ştiinţe naturale, inginerie, tehnică, prelucrarea materialelor, tehnica 
mijloacelor de transport, metalurgie, desen tehnic, lingvistică etc. în limbile română, 
engleză şi germană.

Conform Planului de învăţămînt 
a specialităţii Inginerie și management în 
transportul auto, aprobat la şedinţa Sena-
tului Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi, a fost efectuată o analiză a 
pieţii editoriale (saiturile editurilor şi li-
brăriilor on-line prestigioase: Sprihger, 
Cambridge, Matrix Rom, Tailor&Francis, 
Lambert, Wiley etc.) pentru acoperirea 
unităţilor de curs. Oferta publicaţiilor 
selectate în limbile germană, engleză şi 
română a fost aprobată de către cadrul 
profesoral-didactic de la Facultatea Şti-
inţe Reale, Economice şi ale Mediului şi 
partenerii din Germania, apoi expediată pentru achiziţie.. 

Dezvoltarea colecţiei Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din 
Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi Com-
pania Draexlmaier (RMDAADILCD) din BŞ USARB vizează actualitatea, univer-
salitatea, diversitatea, specializarea şi modernizarea informaţională. Colecţia include 
în sine diferite genuri de publicaţii: literatură didactică şi ştiinţifică.
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Tab. 1. Dinamica achiziţiilor din Proiectul Parteneriat RMDAADILCD 
în anii 2013-2014

Cea mai importantă şi valoroasă donaţie în perioada anilor 2013-2014 a fost 
donaţia din cadrul Proiectului Parteneriat RMDAADILCD. Au fost achiziţionate 882 
documente în 253 de titluri. Valoarea totală este circa 20 600 €. 

Fig. 1 Colecţia Parteneriat RMDAADILCD per gen publicaţii

Fig. 2 Colecţia Parteneriat RMDAADILCD per domenii de ştiinţă

N d/r Perioada Exemplare Titluri Valoarea, lei
1 28.06.2013 58 63 69 979,22
2 24.12.2013 109 37 86 275,22
3 04.02.2014 51 9 3 295,77
4 05.02.2014 65 6 5 742,75
5 21.02.2014 130 9 13 419,90
6 25.02.2014 42 26 7 326,54
7 12.03.2014 40 4 2 987,00
8 29.04.2014 60 10 110 679,31
9 12.05.2014 20 14 4 312,10

10 14.05.2014 45 31 7 495,80
11 15.05.2014 49 29 8 704,80
12 29.05.2014 17 9 777,79
13 19.11.2014 136 16 21 618,80

Total 882 253 339 615



Fig. 2.  Colecţia Parteneriat RMDAADILCD per limbi

În figurile de mai sus este vizibil faptul că colecţia include literatură didactică 
şi ştiinţifică preponderent în limba română. Aceste documente au fost achiziţionate 
direct de la editurile din România pe banii oferiţi din Proiect. La selectarea şi trans-
portarea cărţilor în limba română au participat Prim- Prorectorul dr. A. Balanici şi 
Decanul Facultăţii –Profesorul P. Topală.

Publicaţiile achiziţionate din acest Proiect conţin informaţii din diverse dome-
nii: Informatică, Management informaţional, Matematică, Tehnică, Prelucrarea ma-
terialelor, Tehnica mijloacelor de transport, Tehnica comerţului şi Desen tehnic etc. 

Întreaga colecţie este disponibilă celor interesaţi de informatică, metode şi teh-
nici de cunoaştere a diversităţii domeniilor de activitate ale utilizatorilor de date, in-
formaţii şi cunoştinţe de ultimă oră.

Un viitor manager inginer trebuie să cunoască mult mar-
keting şi management în economia de piaţă, de aceea în colecţia 
dată se regăsesc publicaţiile ce tratează problemele managementu-
lui şi marketingului pentru firme mici şi mijlocii. În volumul „Ma-
nagementul calităţii. Aplicaţii și studii de caz” (Iaşi, Performanti-
ca, 2012) Ana Lăcrămioara Leon îndeamnă la un management al 
calităţii, deoarece interesul pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii se 
manifestă în toate ţările şi pe toate continentele. 

Celor ce studiază ingineria mecanică şi în special termino-
logia în limbi străine în construcţia de maşini, ce nu au suficient 
de bine reprezentată imaginea termenilor ca element, produs, fe-
nomen sau proces le sînt destinate dicţionarele explicative, bilin-
gve, poliglote din aceeaşi colecţie. „Dicţionarul ilustrat poliglot în 
construcţia de mașini” (Iaşi, Performantica, 2005) permite să fie 
însuşită terminologia pe teme distincte, ce reprezintă un mai mare 
interes pentru utilizator. Procesul instruirii devine prin aceasta 
mult mai rapid, pentru că sînt amintite dintr-o dată o întregă gru-

pă de termeni, logic legate într-un ansamblu comun. 
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Publicaţiile ce ţin de domeniul tehnicii şi mijloacelor de 
transport oferă studenţilor un început, şi cum menţionează Lau-
renţiu-Claudiu şi Adriana-Teodora Manea, autorii lucrării „Meca-
tronica automobilului modern” în două volume (Bucureşti, Matrix 
Rom, 2000), „o piatră de încercare” pentru dorinţa fiecăruia de a 
contribui cu ceva la progresul acestui miracol numit ”zeul auto-
mobil”. 

Cărţile semnate de către prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein 
„Langsdynamik von Kraftfahrzeugen” (Aachen: Verl.+Vertrieb, 
2012) şi „Kraftfahrlabor I” (r-Aachen : Verl.+Vertrieb, 2010) 
reprezintă un set, format din manualul ce conţine noţiuni te-
oretice din domeniul dinamicii autovehiculelor şi lucrări de la-
borator. Publicaţiile îşi propun să ofere cunoştinţe de bază ne-
cesare studenţilor, viitori specialişti în domeniul dat şi includ 
compartimentele: Sistemul de transport de autove-
hicule, Forţele vehicolului, Motopropulsoarele, Frîne-
le, Consumul de performanţă și de combustibil. În 
date istorice şi factografice însoţite de fotografii este 
analizată evoluţia autovehicolului, de la caleaşca 
echipată cu motor pînă la autovehiculele moderne. 
Lucrările de faţă se adresează viitorilor specialişti, 
studenţi ai secţiilor de autovehicule rutiere şi de au-
tomobil, profesorilor, masteranzilor dar prezintă un 
vast interes şi specialiştilor din acest domeniu. 

Manualul „Leichtbau in der Fahrzeugtechnik” (Wiesbaden: 
Springer Vieweg, 2013) tratează utilizarea metodelor usoare în in-
gineria auto. Cartea include 707 foto şi 71 de tabele la construcţia 
şi ingineria auto. În lucrare sînt incluse diferite inovaţii la această 
disciplină, luînd în consideraţie metodele de construcţie. Un as-
pect important este prezentarea materialelor uşoare, diverselor ca-
racteristici tehnice şi potenţialul de dezvoltare a acestora.

Lucrarea “Automotive Control Systems” (Cambridge: Cam-
bridge Univ. Press, 2012), semnată de autorii Galip Ulsoy, Huei 
Peng, Melih Çakmakci conține elemente suficiente pentru un curs 
de un semestru la sistemele de control auto şi diagnostic tehnică. 
Se adresează studenţilor din inginerie care sînt interesați de dez-
voltarea sistemelor de control avansate pentru vehicule. Acesta este 
un domeniu interesant în dezvoltare continuă, despre care s-au 
publicat numeroase articole şi rapoarte. La finele fiecărui capitol 
este prevăzută o listă extinsă de referinţe pentru toate subiectele 
abordate. 

Pentru a înţelege mai bine efectele procesului de restruc-
turare în transport, s-a considerat necesară o abordare iniţială de natură teoretică, 
prin care s-a încercat o sintetizare şi prezentare schematică a conceptelor despre 
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logistică. Materialul didactic al autorului Timm Gudehus „Logi-
stik 1 Grundlagen, Verfahren und Strategien“ (Hamburg: Springer 
Vieweg, 2012) tratează noţiunile generale teoretice din domeniul 
logisticii formale a transporturilor şi este utilă viitorilor specialişti, 
inginerilor în transport.

Un arhitect sau inginer proiectant nu 
poate concepe un proiect desăvîrşit atîta timp, 
cît el nu-şi poate imagina viitorul produs al ac-
tivităţii sale. Îi vine în ajutor lucrarea autorilor 

Gh. Ţiclete şi Dumitru Onose în două volume „Geometria de-
scriptivă. Aplicaţii” (Bucureşti, Matrix Rom, 2005), care oferă 
studenţilor un auxiliar şi îndrumător concret privind aplicaţiile 
geometriei descriptive (atît cele fundamentale cît şi cele tehnice).

O parte esenţială din colecţie ocupă manualele destinate 
pentru studierea limbii germane pe diferite nivele A1-A2, B1-
B2. Fiecare set cuprinde cartea profesorului, manualul elevului 
şi caietul cu exerciţii. Toate documentele au fost amplasate într-
o singură sală de lectură pentru comoditatea şi confortul stu-
denţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 
pentru a stabili o singură cale spre regăsirea informaţiilor.

O bună parte a publicaţiilor din Proiectul Parteneriatul RMDAADILCD sînt 
însoţite de aplicaţii pe CD. Din motivul lipsei calculatoarelor în sala de lectură , lec-
tura şi vizualizarea acestor aplicaţii are loc în Mediatecă, fiind creată o bază de date 
locală ce conţine cursurile digitizate de pe CD-urile anexate la publicaţiile print.  

Din anul 2013 pînă în anul 2014 am urmărit circulaţia acestei colecţii, împru-
muturile fiind după cum urmează: 
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Fig. 3. Împrumuturile publicaţiilor din colecţia Parteneriat RMDAADILCD 
per domenii

Fig. 4. Ponderea împrumuturilor acestei colecţii per limbi

Circulaţia colecţiei este de 1,5. Din diagrama dată se observă că mai multă li-
teratură a fost împrumutată în limba română, dar se atestă şi un flux mai intens de 
împrumuturi în limba germană, datorită faptului, că colecţia s-a îmbogăţit cu surse de 
referinţe bilingve, poliglote şi a cursului Studierea avansată a limbii germane.

Politica promoţională a colecţiei Proectului cuprinde un complex de activităţi 
care au ca scop informarea publicului-ţintă privind documentele oferite. Pentru in-
tensitatea circulaţiei au fost promovate următoarele activităţi: (tab. 2):
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Tab. 2. Promovarea colecţiei din Proiect

N 
d/r Activitatea promoţională Data Documen-

te expuse

Docu-
mente

împrumu-
tate

1
Informaţii la Rectorat,  în Senat 
şi Consilul Administrativ al 
USARB.

La sosirea 
noului stoc

2
Expunerea Buletinului Achiziţii re-
cente pe pagina web a Bibliotecii, în 
Calameo http://libruniv.usarb.md/

Pe parcursul 
anului

3

Plasarea informaţiei în rubrica 
Evenimente pe site şi furnizarea 
ei prin poşta personală a cadrelor 
didactice.

Pe parcursul 
anului

4

Expunerea informaţiilor privind 
documentele din Proiect pe blogul 
Biblioteca Ştiinţifică în dialog 
cu cititorii http://librunivusarb.
blogspot.com/

Pe parcursul 
anului

5
Prezentarea publicaţiilor din 
Proiect la ore de informare 
bibliografică (2)

Martie 2014
Iunie 2014 42 11
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Succesul activităţilor promoţionale constă în capacitatea bibliotecarului de 
a se concentra asupra motivului principal care îi convinge pe utilizatori să devină 
profesionişti informaţi în domeniu.

În luna aprilie 2014 în sala de lectură a avut loc o întîlnire a studenţilor şi profeso-
rilor de la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului cu dr. Sven ROEREN, prof. 
univ., decanul Facultăţii Construcţii de Automobile de la Universitatea din Landshut, Ger-
mania. În cadrul acestei întîlniri a fost prezentată expoziţia publicaţiilor din Proiect de 
către Elena Scurtu, bibliotecar principal, Serviciul Informare şi Cercetare bibliografică.

Activitatea promoţională este urmată de acţiuni educaţionale şi de formare a 
utilizatorilor, bazate pe oferta documentelor şi produselor bibliotecii. Au fost furnizate 

6
Expunerea publicaţiilor din 
Proiect la expoziţiile informativă  
Achiziţii recente

Pe parcursul 
anului
SCIB

Sl3, Sl4, SÎ2

669 412

7

Proiectul: Parteneriatul cu 
Moldova de la Universitatea din 
Landshut în cooperare cu Serviciul 
German de Schimb Academic 
(DAAD)

06.09.2013
Expoziţie 
tematică

57 84

8

Varietatea colecţiei Proiectului: 
Parteneriatul cu Moldova de la 
Universitatea din Landshut în 
cooperare cu Serviciul German de 
Schimb Academic (DAAD)

10.04.2014
Expoziţie 
tematică/

prezentare
E. Scurtu, 
bibliotecar 
principal 

SCIB

112 163

9 Studierea limbii germane în 
ajutorul viitorilor specialişti

04.12.2014
Expoziţie 
tematică

38 82

Total 918 752
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informaţii prin e-mail studenţilor, mas-
teranzilor şi profesorilor de la Facultatea 
Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 
specialitatea Inginerie şi management 
în transport auto, privind achiziţiile re-
cente din Proiect, expoziţiile organizate 
şi conţinutul succint al unor publicaţii. 
Pentru a provoca interesul pentru această 
colecţie utilizatorii au fost informaţi prin 
pagina Web BŞ USARB http://libruniv.
usarb.md/, Blogul Biblioteca Ştiinţifică în 
dialog cu cititorii. http://librunivusarb.blogspot.com/search/label/donatia%20DAAD.

Proiectul „Dezvoltarea învăţămîntului ingineresc în Moldova” din cadrul par-
teneriatului USARB cu Universitatea de Stiinţe Aplicate din Landshut finanţat de Ser-

viciul German de Schimb Academic (DAAD, Germania) şi Compania Draexlmaier, 
în cadrul căruia colecţia Bibliotecii s-a îmbogăţit esenţial cu literatură valoroasă din 
mai multe domenii, este un exemplu valabil si eficient de cooperare internaţională. 
Graţie acestui parteneriat, despunînd de colecţii actualizate, avem posibilitatea să ofe-
rim utilizatorilor BŞ USARB informaţii relevante şi proaspete ce acoperă interesele şi 
necesităţile lor de studiu. Prin gestionarea lor contribuim esenţial la formarea speci-
aliştilor calificaţi pentru un domeniu deosebit de important în economia mondială. 
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