
Abstract: In the article are presented achievements in Bălţi University Library in the 
context of the changes produced in the University, which this year it  was placed on 6 
849 position the best web of 20 000 universities in the world (RWWU)Ranking Web of 
World University) in the Republic of Moldova being placed the 6th of the 19 universities. 
The University structure was modified in 2011 year: 8 faculties, 20 chairs,2 departments: 
Information Technologies and Quality Management. Also in the library was opened 
Information Centre of the European Union, free access to the EUBookshop database 
with over 170 000  information resources, the University Agency of Francophonie 
(AUF). In 2011, 9 848 users (teachers, students) through 16 public access the following 
points: 4 loans,12 reading rooms, visited the library 510 425 times ,borrowed 1 233 830 
documents, searched for  about 103 000 times the OPAC, 34 000 Internet sessions, 11 
000 sessions EBSCO databases, SumarScanat, Lawyer.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost creată 
ca parte integrantă a fostului Institut Învăţătoresc acum 67 de ani, timp în care şi-a 
adus aportul considerabil în realizarea calitativă a proceselor de instruire, cercetare 
ştiinţifică şi educaţie culturală a peste 1 milion de utilizatori. 

Toate schimbările ce s-au produs în aceşti ani în instituţia de învăţămînt 
superior de la Bălţi au avut un impact direct asupra Bibliotecii. 

Ce acţiuni şi evenimente din ultimii ani au aşezat Universitatea de la Bălţi pe 
poziţia 6 849 (în ianuarie 2011 era pe poziţia 9 959) în topul web a celor mai bu-
ne 20 000 de universităţi din lume - Ranking Web of World University (RWWU), în   
Republica Moldova fiind pe locul 6 dintre cele 19 universităţi ?

În anul 2011 Universitatea devine posesoarea Certificatului de implementare 
şi menţinere a unui sistem de management al calităţii conform standardului 
internaţional ISO 9001 : 2008. Aprecierea a venit din partea organismelor de 
certificare a sistemelor de management IQNet (The International Certification 
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Network) si SRAC (Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii) în domeniile 
activităţi de invăţămînt universitar şi pregatirea cadrelor universitare şi academice.  

La acreditarea Universităţii în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi 
inovării  (Hotărîrea  Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 581 din 3 
iunie 2011) cu calificativul Organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria 
B), meritul Bibliotecii este exprimat prin asigurarea resurselor informaţionale 
şi crearea serviciilor adecvate în vederea realizării cercetărilor pe următoarele 
domenii de profil: Fizica si tehnologia mediilor materiale; Tehnologia curriculumului 
educaţional; Filologia modernă în contextul dialogului culturilor; Fenomene lingvistice 
şi literare în şi din perspectiva diacronică şi sincronică; Dimensiunea sociojuridică a 
integrării europene a Republicii Moldova.

Universitatea dispune de patru centre de cercetări ştiinţifice interinstituţio-
nale: trei centre fondate în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (Centrul 
de cercetari umanistice, cu trei sectii; Centrul de cercetări în ştiinte exacte şi economie, 
cu trei secţii; Centrul de cercetări în ştiinţe ale naturii), un centru fondat în colaborare 
cu U.T.M. (Centrul inovaţional interinstituţional „Nanotehnologii de rezonanţă”) şi de 
douăsprezece laboratoare de cercetări ştiinţifice. Se desfăşoară  studii de doctorat  
la  opt specialităţi: chimia fizica; procedee si utilaje de prelucrare mecanică; 
literatură română; limbî română; limbi slave (limba rusa); limbi romanice (limba 
franceză); radiofizica; teoria si metodologia instruirii; metodica predării informaticii. 
Colectivele de cercetători activeaza in cadrul a 18 proiecte de cercetări ştiintifice, 
în care sînt angajaţi peste 100 de cercetători.

Universitatea este fondatoare a patru reviste stiintifice, prima din ele fi-
ind revista Bibliotecii Confluenţe bibliologice; Fizică si Tehnică: Procese, modele, 
experimente; Glotodidactica, Limbaj si context si cofondatoare a altor doua reviste 
ştiinţifice Artă si educaţie artistică, Noua Revistă Filologică.

Toate acestea s-au desfăşurat cu implicarea substanţială a instituţiei cărţii 
prin diverse modalităţi de asigurare a accesului deschis la informaţia de nivel in-
stituţional, naţional şi global, prin inaugurarea unor noi servicii modernizate ce au 
influenţat în mare măsură demersurile didactice şi ştiinţifice ale universitarilor de 
la Bălţi. 

Semnarea Acordului de constituire a Consorţiumului Universităţilor din Re-
publica Moldova – România - Ucraina, organizaţie care include şase universitîţi: 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova), Universitatea 
de Stat din Moldova (Republica Moldova), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iasi (România), Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (România) si 
Universitatea Naţionala „Iurii Fedkovici” din Cernauţi (Ucraina) a contrbuit la 
schimbul interbibliotecar de documente şi, sperăm, la schimbul de experienţă 
dintre instituţiile similare.

În conformitate cu autonomia organizaţională, în anul 2011 a fost  modificată  
structura Universităţii: 8 facultăţi, 20 de catedre, 2 Departamente: Tehnologii 
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Informaţionale şi Management al Calităţii. Unor modificări structurale  au fost 
pasibile toate facultăţile universitare: la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străiine 
au fost comasate catedrele,  numărul lor reducîndu-se de la 5 la 3 catedre: filologie 
franceză; filologie engleză;  filologie germană. La Facultatea de Ştiinţe reale au 
rămas 3 catedre: matematică; ştiinţe fizice şi inginereşti; informatică aplicată şi 
tehnologii informaţionale. Facultatea de Pedagogie şi Asistenţă socială. Psihologie 
a fost descompusă, creîndu-se Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte: Catedra de 
pedagogie, invăţămînt primar si preşcolar; Catedra de arte si educaţie artistică;   
Catedra de educaţie fizică; Facultatea de  Psihologie şi Asistenţă socială: catedra 
de psihologie şi asistenţă socială; catedra de ştiinţe socioumane. Facultăţile de 
Economie; Facultatea de Drept: Catedra de drept privat; Catedra de drept public. 
Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie cu o singură catedră de ştiinţe ale 
naturii şi agroecologie.

Austeritatea economică nu a putut să nu atingă şi Biblioteca. Aici  s-au redus 
20 de unităţi, ceea ce constituie peste 25 % din staful de personal, au fost micşorate 
substanţial suplimentele bibliotecarilor din sursele speciale ale universităţii. A fost 
introdus un nou sistem de distribuire a suplimentelor, formate din componenta 
statică şi variabilă, prima determinată conform salariului de funcţie şi a doua în 
corespundere cu contribuţiile ştiinţifice ale fiecărui salariat. 

În ultimii ani nu s-a mai întîmplat aşa un reflux de personal ca în anul 2011. 
Plecarea a 11 salariaţi ai Bibliotecii a fost condiţionată de reducerea de state, de 
salariile mici, cîţiva au plecat pe motivul statutului de pensionari, deşi continuă să 
activeze în alte structuri economice din municipiu. 

Cei care au rămas fideli Bibliotecii au continuat să lucreze cu pasiune şi 
consacrare, realizînd programul anului 2011 şi în locul celor plecaţi. Recunoştinţa 
şi mulţumirile administraţiei şi ale utilizatorilor se îndreaptă spre Lina Mihaluţa, 
Elena Stratan, Igor Afatin, Elena Scurtu, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Elena 
Cristian, Ludmila Răileanu, Varvara Ganea,  Polina Spînu, Alla Lîsîi, Adella Cucu, 
Anna Nagherneac, Angela Hăbăşescu, Galina Belcovschi, Elena Ţurcan, Taisia Acu-
lov, Lilia Ababi, Tatiana Prian. Printre bibliotecarii tineri s-au remarcat Colina Olga, 
Magher Marina, Palii Gherda, Vacarciuc Valentina, Margarita Iulic, Zaligaev Irina.
În anul 2011 a fost realizată cea mai mică achiziţie de carte din buget în istoria 
Bibliotecii. Ca nici odată, au fost procurate doar 164 de documente în valoare de 
18 626 lei + 3 mii de lei de la Secţia Ştiinţă (în luna decembrie), în  total – 21 626 
lei,  preţul mediu al unei publicaţii fiind de 131 lei. Astfel, cumpărarea a constituit 
doar 1,74 % din toate achiziţiile, rata de înnoire a colecţiei fiind de 93 de ani. Este 
o constatare foarte tristă, pe care nu am avut-o nici într-un an şi care, evident, 
influenţează negativ asigurarea informaţională şi documentară a procesului 
didactic şi de cercetare ştiinţifică. Pentru comparare prezentăm acest tabel privind 
achiziţiile de documente, exclusiv publicaţiile în serie.  
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Anul Achiziţii cărţi 
ex. + - Valoarea lei

2011 164 848 21 626

2010 1 012 321 128 569

2009 880 267 54 953

2008 1 147 108 218

Abonarea la publicaţiile periodice, la fel, a fost redusă considerabil, deşi banii 
alocaţi au rămas la acelaşi nivel. Au crescut insă preţurile la abonamente.  

2011 - 207 titluri 246 abonamente - 208 332 lei
2010 - 292 titluri 308 abonamente - 199 996 lei
2009 - 290 titluri 306 abonamente - 195 428 lei
2008 - 285 titluri 306 abonamente - 200 450 lei
În aceste condiţii dezvoltarea  colecţiilor şi a resurselor informaţionale 

s-a realizat prin: 
- Inaugurarea Centrului de Informare a Uniunii Europene, a Punc-

tului de Informare a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), 
accesul gratuit la baza de date EUBookshop peste 170 000 resurse 
de informare. 

- Achiziţia totală (buget, donaţii, schimb) a 9 387 de cărţi, publicaţii 
periodice, documente electronice (din ele 98, 26 % le constituie donaţiile)  
în 4 780 titluri, în valoare de 568 010,94 lei. Cei  mai importanţi donatori 
ai anului: inginerul  Radu MOŢOC, Membrul de Onoare al Senatului uni-
versitar, dr Thomas WILHELMI, domnul  Ioan NICORICI, BANCA MONDIALĂ, 
Institutul Cultural Român. Prin schimb internaţional cu 35 parteneri din 
România şi Republica Moldova Biblioteca a primit 336 documente, expe-
diate 186 exemplare, cu precădere lucrări didactice semnate de profesorii 
universităţii bălţeni, editate de bibliotecari.

- Achiziţia accesului la 11 baze de date EBSCO pe domeniile de profil ale 
universităţii, la baza de date Moldlex, fiind exploatate 124 PC, 87 din ele – 
cu acces la Internet.

Utilizatorii şi utilizarea Bibliotecii
- Comunicarea documentelor şi a resurselor electronice a avut loc 

prin 16 puncte de acces public: 4 săli de împrumut, 12 săli de lectură, 
inclusiv: CD ONU, Colecţia BM, Punctul de Informare NATO; Colecţia 
Institutului Cultural Român, Punctul de Informare AUF, Centrul de In-
formare al Uniunii Europene.
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- 9 848 de utilizatori înscrişi au vizitat Biblioteca de 510 425 ori, au 
împrumutat 1 233 830 de documente, au realizat circa 103 mii 
sesiuni OPAC, 34 mii sesiuni Internet, 11 mii sesiuni baze de date 
EBSCO, Jurist, SumarScanat etc.

- În Bibliotecă au intrat zilnic în medie cîte 2 010 utilizatori, per oră 
223. Cei mai activi utilizatori per Facultăţi – ŞEA (20%), Filologie 
(16%); per an de studiu anul I – 25%. Împrumutul documentelor per 
zi a fost de 4 858, per oră  540. După tipul documentului cele mai 
solicitate au fost documentele ştiinţifice – 699 413 (57%); didactice 
– 451 761 (37%); beletristică – 82 656 (6%); pe domenii de ştiinţă:  
lingvistică -17%, literatură - 16%, drept - 7%, pedagogie - 6,8%, 
psihologie – 6,2%, economie – 5,5%,  management – 4,7%.

Catalogare şi indexare 
- Completarea catalogului electronic cu 27 744 înregistrări bibliogra-

fice, la 01.01.2012 numărînd 339 424 înregistrări bibliografice.
- Restructurarea e-Buletinului informativ Achiziţii noi în colecţia Bibliotecii pe 

11 domenii, fiind elaborate 6 (66) fascicole ce conţin  3 883 titluri.
- Îmbogăţirea conţinutului Bibliotecii Digitale cu 120 de înregistrări 

bibliografice în format PDF a full-textelor cursurilor, indicaţiilor me-
todice, curricumulurilor profesorilor Universităţii 

- Completarea colecţiei Publicaţii periodice de pe pagina Web cu 125 
titluri noi, eliminarea a 41 de titluri. 

Activitatea  informaţională. Servicii electronice. Cultura Informaţiei 
- Organizarea şi promovarea expoziţiei „Contribuţii ştiinţifice ale ca-

drelor didactice şi ale bibliotecarilor în anul 2010, ediţia 2011” în 
vederea asigurării continuităţii tezaurului universitar documentar şi 
promovării valorilor ştiinţifice naţionale.

- Amplificarea dialogului ştiinţific dintre cercetători şi bibliotecari 
prin amplasarea pe pagina web a formularului DSI – diseminarea 
selectivă a informaţiei.

- În regim SDC - Servirea diferenţiată a Conducerii, managerii supe-
riori ai Universităţii au beneficiat de 4 bibliografii cu 127 titluri de 
documente noi destinate organizării şi desfăşurării procesului didac-
tic. 

- În cadrul Lunarului Licenţiatului / Masterandului au fost oferite 252 
de consultaţii în vederea prezentării  bibliografiei şi a citărilor din alte 
opere la lucrări ştiinţifice.  

- Adăugarea pe pagina web a conţinuturilor revistelor Glotodidactica, 
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NRF- Noua Revistă Filologică, precum şi a următoarelor numere de 
Artă şi Educaţie Artistică, Fizică şi Tehnică, Limbaj şi context, Revista 
Tehnocopia, Confluenţe Bibliologice.

- 40 titluri noi (copertă şi sumar scanat) au fost plasate în expoziţia on-
line Publicaţiile profesorilor în anul 2011.

- Valorificarea site-ului Bibliotecii de la 47 000 în anul 2010 la 68 069 
de accesări în anul 2011.

- 14 bibliotecarii au promovat pentru studenţii din anul I de la toate 
Facultăţile, studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă / elevii 
Liceului/Colegiului „I. Creangă” 572 ore ale modului Bazele Culturii 
Informaţiei, (12 ore per 55 grupe).

- Agenţia bibliografică universitară a oferit 334 consultaţii în vederea 
atribuirii indicelui CZU pentru publicaţiile profesorilor şi a tezelor de 
master; obţinerea a 22 CIP-uri (Catalogare înainte de publicare) de 
la Camera Naţională a Cărţii pentru lucrările tipărite la editura Presa 
Universitară bălţeană. 

- Au fost realizate circa 29 000 cereri de informare, 53 % în regim 
electronic, inclusiv utilizarea serviciului electronic Întreabă biblio-
tecarul.

Manifestări culturale
- Organizarea manifestărilor omagiale “CD al ONU - 10 ani de acti-

vitate”. Pe parcursul a zece ani s-au realizat 84 de şedinţe cu  6 
000 de participanţi.

- Promovarea cărţii prin Centrele şi Cluburile Bibliotecii: Clubul Cărţii, 
Clubul ONU NORD, Punctului de Informare NATO, Centrul Educaţia 
Civică Europeană, Clubul BiblioSpiritus: 400 de expozii tradiţionale 
şi 10 on-line; 14 lansări de carte, 9 seminarii, lecţii publice, reviste 
orale şi ateliere informative. 

Management
- Promovarea managementului participativ, organizarea, controlul şi 

evaluarea activităţii  fiecărei subdiviziuni şi a fiecărui angajat. Des-
făşurarea auditului intern, evaluarea personalului, atestarea cadrelor.

- Aprecierea activităţii angajaţilor Bibliotecii la concursuri naţionale, 
diplomelor Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii, ABRM, ale 
Consorţiului REM Moldova, EIFL-OA. 

- Obţinerea Diplomei de excelenţă şi locului 1 Pentru contribuţii la pro-
movarea Accesului Deschis ca o nouă normă de învăţămînt şi cercetare 
în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2011; Diplomei de Excelenţă a 
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Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, Pentru 
contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct Moldova; Diploma de 
excelenţă Valentinei Topalo  Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului 
EIFL Direct Moldova; 2 Diplome de la Ministerul Educaţiei – Natalia Culicov 
şi Ministerul Culturii – Elena Harconiţa; 

- 7 Diplome din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova - 1 a Bib-
liotecii: Adela CUCU, Varvara GANEA, Elena ŢURCAN, Ala LÎSÎI, Olga 
COLINA, Svetlana BOTEZATU; Diploma de Excelenţă a Concursului Na-
ţional „Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2010”,  ediţia a XX-a i s-a conferit 
Elenei  CRISTIAN. 

- PREMIUL MARE la Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în dome-
niul biblioteconomiei şi Ştiinţa Informării”, pentru setul de 10 lucrări 
consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii şi PREMIUL 
SPECIAL pentru DESIGN pentru lucrarea Carte cu autograf şi dedicaţii, 
autori: Lina MIHALUŢA, Elena CRISTIAN, Natalia COSTIUCENCO, designer: 
Silvia CIOBANU. 

- Diplome pentru profesionalism şi prestanţă din partea administraţiei 
Bibliotecii lui  Polina Spînu, Lilia Ababi, Valentina Vacarciuc, Renata 
Toncoglaz.  

Activitatea ştiinţifică şi inovaţională
- Organizarea a 3 conferinţe, 7 ateliere, seminarii şi lecţii publice, elaborarea 

a 7 documente de transfer tehnologic, 3 tutoriale, participarea la 39 în-
truniri profesionale cu 43 comunicări, publicarea a 24 (inclusiv 12 elec-
tronice) lucrări şi 66 articole, promovînd buna imagine, creativitatea şi 
inventivitatea celor mai consacraţi angajaţi.

- Desfăşurarea conferinţei ştiinţifice: “BIBLIOTECA ŞI UTILIZATORUL ÎN DIA-
LOG 2.0: INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI” în cadrul COLLOQUIA 
PROFESSORUM, cu genericul TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTI-
INŢIFICĂ consacrat celor 66 de ani ai Universităţii si Bibliotecii.

- Promovarea în cadrul Filialei ABRM (BIN) şi a Centrului Biblioteconomic din 
Nord a 4 ateliere/seminare de formare profesională continuă în comun cu 
Ministerul Educaţiei, DGITS.

- Participarea a 9 specialişti cu comunicări la secţiuni, comisii, ateliere, şe-
dinţa în plen în cadrul conferinţei aniversare „Biblioteca mai mult decît 
biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, dedicată aniversării 
a 20-a de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA 
MOLDOVA (Chişinău 16-18 noiembrie 2011).

- Participare în calitate de membru la CBN, Biroul ABRM, Comitetul Tehnic 
nr. 1, Comisiile /secţiunile ABRM, Cluburile profesionale BiblioArtis, Biblio-
teca MOV.
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Marketing. Activitatea editorială 
- Reflectarea imaginii Bibliotecii şi a Bibliotecarului în 95 de informaţii 

dîn presă şi on-line, 123 titluri materiale promoţionale (ghiduri, pliante, 
programe, afişe, invitaţii, felicitări, semne de carte, avize, calendare, bil-
board, postere etc.).

- Amplificarea marketingului serviciilor, conţinuturilor şi produselor  biblio-
tecare prin web 2.0: site-ul, blogul, reţelele sociale Facebook, Twitter, 
Slideshare, YouTube, Flickr, Google plus, Calameo. 

Informatizare 
- Crearea noii versiuni a paginii cu scripturile noii versiuni a meniu-lui, 

testate în browserele EXPLORER, FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA.
- Instalarea pe site a contorului AWStats pentru  măsurarea eficienţei dise-

minării informaţiei ştiinţifice şi a resurselor educaţionale, în 2011 au fost 
înregistrate 68 736 vizite virtuale.  

- Amplasarea informaţiilor şi a conţinuturilor educaţionale în mediile on-
line: pe site – cca 300; blog - 93; Facebook - 50 ; Twitter -160 ; Slideschare  
- 62, YouTube – 47. 

- Configurarea statisticii BŞUStats pentru serviciile Bibliotecii.
- Participarea la proiectele: Sistemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor 

din Moldova (SIBIMOL), Memoria Moldovei – Biblioteca Digitală Moldavica, 
Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova -  EBSCO Publishing.

- Recepţionarea unei donaţii valoroase de echipament informatic din par-
tea lui Thomas WILHELMI: 1 notebook, sistem de sonorizare, printer, 
mouse, microfoane, flash drive 16 gb, webcamera, acumulatoare, dvd+r, 
accessories:cc-usb2, box laptop bag .

Vizite de lucru:
- Helene SKIKOS International Policy Officer for Albania, Montenegro, Ser-

bia, Belarus Moldova and Ukraine International Cooperation, Bruxelles, 
Directorate-General for Education and Culture. 

- Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu, împreună cu reprezentanţii CpDOM 
Chişinău http://www.ombudsman.md/md/scrieti/ şi Bălţi, participanţi la 
Seminarul de instruire „Consolidarea rolului autorităţilor publice locale în 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

- Rectorul Universităţii şi profesorii români care activează în cadrul exten-
siunii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

- Scriitorii Emil Brumaru, Ion Vianu, Ion Mureşan, Arcadie Suceveanu, Maria 
Şleahtiţchi, Emilian Galaicu-Păun,Vasile Ernu, invitaţii Conferinţei Ion Vianu 
- Memorialistica văzută de un memorialist; Lecturi & dezbateri: Îngeri şi alcool 
În cadrul Zilelor Literaturii Române, ediţia a 2-a desfăşurate în perioada: 18-
20 Mai 2011 la Bălţi şi Chişinău de către Institutul Cultural Român şi Centrul 
Naţional al Cărţii.
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- Excelenţa Sa Violeta MOTULAITE, Ambasadorul Lituaniei în Republica 
Moldova a revenit la Biblioteca Ştiinţifică, în sala de lectură Ştiinţe socio-
umanistice şi economice, unde a inaugurat la 11 martie 2010 Punctul de 
Informare Documentare NATO, pentru a ţine conferinţa Some lessons on 
the way to European Union (Lithuania’s example) [Cîteva lecţii despre 
integrarea în UE) Exemplul Lituaniei]. 

- Andrei Socolov, reprezentatntul Companiei EBSCO Publishing din SUA, 
însoţit de Elena Railean şi Ana Muntean de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 
coordonatorii REM - preşedinte dr. Silvia Ghinculov, au familiarizat biblio-
tecarii şi cadrele didactice de la Bălţi cu noile oportunităţi EBSCOhost.
Participarea la proiectele: Sistemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor 
din Moldova (SIBIMOL), Memoria  Moldovei – Biblioteca Digitală Moldavica, 
Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing.
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