


Născută 

la 30 ianuarie 1966 

în Baraboi, Donduşeni,

Republica Moldova



Tata, Leonid Ţurcan 

17 mai 1936 – 8 iulie 2011

Mama, Alexandra Țurcan

12 noiembrie 1941

Parintii,



Bunelul

Iacob Ţurcan 

Bunica 

Mărioara Ţurcan 
Bunica 

Vera Corcimari

15 mai 1921

Buneii

Bunelul 

Evsevii Ionesie 

1920 - 28 martie 1945? – 27 septembrie 1981 ? – 22 noiembrie 1992



Ziarul „Scînteia” Donduşeni, tata Leonid candidat la titlul de Erou al Uniunii Sovietice



Nimic nu e mai scump 

pe lume decit 

Casa parinteasca) )



Nepoțelul Andrei Nepoțica Lilia

Familia surorii Maria



Dulce copilarie...

Elena cu surioara Maria

)



1968

La grădiniţă





1976.  cl. a IV-a

1977. Prima diplomă de merit





1978







Anul 2003. Colegii de clasă 

după 20 de ani



Anii de studentie...,



Anul I, septembrie 1983, satul Sadîc, Comrat. La lucru în colhoz







În anul 1987 Elena Ţurcan absolveşte Universitatea de Stat din 

Moldova, facultatea Biblioteconomie şi  bibliografie din 

Chişinău, fiind repartizată printre primii 2 din cei 100 la 

Biblioteca Ştiinţifică USARB. Legătura benefică cu Biblioteca 

bălţeană începe încă de la ultimul stagiu de practică, din anul 

1986,  care a determinat-o să aleagă, fără echivoc, activitatea în 

această prestigioasă instituţie şi care i-a marcat, totalmente, 

destinul profesional şi spiritual.



29 de ani 

de activitate 

la

Biblioteca 

Științifică 

USARB 





1987 - 1988, Bibliotecar

1989 -Bibliotecar superior, serviciu Comunicarea Colecţiilor, Sala de lectură nr.1 -

Ştiinţe Filologice

1990 - Şef Oficiu Săli de lectură

1993 - Şef Oficiu Ediţii Muzicale şi Partituri

1998-2000,  Şef Oficiu Catalogare şi Clasificare

2001 - Şef Secţie Comunicarea Colecţiilor

2002 – prezent, şef Oficiu Documente Muzicale

Cu o neobosită energie şi creativitate, cu un înalt profesionalism, deschidere şi 

farmec personal Elena Ţurcan realizează misiuniea nobilă de valorificare a cărţii, 

a documentelor muzicale în susţinerea utilizatorilor, catedrelor, facultăţilor 

USARB. 

FUNCŢII



 Aplicarea managementului calităţii prin realizarea misiunii fundamentale a sălii de împrumut

nr.3 Documente muzicale de a răspunde nevoilor de studiu şi cercetare ştiinţifică a

utilizatorilor, educarea culturii informaţiei.

 Participarea în 7 grupuri de profil: Fişare analitică; Vedete de subiect; Cultura informaţiei;

Bibliotecar Responsabil de Relaţiile cu Facultatea; Retroconversie; Monitorizarea publicaţiilor

periodice; Formare profesională.

 Iniţierea utilizatorilor în folosirea bazelor de date locale /naţionale/internaţionale.

 Planificarea, organizarea expoziţiilor informative şi tematice (tradiţionale, on-line) şi

prezentarea lor în faţa utilizatorilor.

 Participarea la realizarea programelor bibliotecare: „Zilele Bibliotecii şi Bibliotecarului”,

„Zilele Tineretului şi Studentului”, „Lunarul Ecologic”, „Zilele Proprietăţii Intelectuale”.

 Fişarea analitică a publicaţiilor periodice din gestiune.

 Coautor la elaborarea manualului Bazele Culturii informaţionale (capitolul 4: Genuri de

documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor – Premiul ABRM)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ



 Coautor al cărţii - Margareta Tetelea : Volum omagial / Elena Ţurcan, Ariadna

Musteaţă ; red.-responsabil Elena Harconiţa, red. Literar Galina Mostovic ; red.

bibliografic Lina Mihăluţa. – Bălţi : Universitatea de Stat, 2010. – 330 p. –

(Personalităţi universitare bălţene).

 Colectarea / procesarea datelor statistice din reţeaua bibliotecilor şcolare din Nordul

Republicii Moldova în vederea realizării funcţiilor de Centru Biblioteconomic

Naţional;

 Participarea la elaborarea planului de audit intern al Serviciului Catalogare. Indexare.

Membrul comisiei de audit intern al serviciilor Bibliotecii

 Extinderea bazei de date locale prin retroconversia fondului Oficiului Documente

Muzicale şi barcodarea lui.

 Bibliotecar Responsabil de Relaţiile cu Bibliotecile de catedră şi Oficiul Împrumut

Interbibliotecar.

 Testarea / Coordonarea acţiunilor de implementare a Soft-ul integrat de bibliotecă

TINLIB (1999 - 2009); Modulul Achiziţie, Modulul Catalogare, OPAC (versiunea 300)



2015 - Cursul de specializare de scurtă durată în volum de 75 ore „Catalogare şi

indexare”, Universitatea de Stat din Moldova. Secţia formare continuă.

2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată în volum de 75 ore

„Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare”, Centrul de Formare

Continuă al Universităţii de Stat din Moldova

2014-2009 - Ciclul de ore de formare profesională, BŞ USARB Bălţi.

2012 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Republicii Moldova,

Chişinău, gradul de calificare superior

2010, 2006 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii

Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, conferirea/confirmarea gradului

de calificare întîi.

2008 - Ciclul de ore de formare profesională, BŞU Bălţi; „Acces Deschis= Open

Access=Открытый Доступ: Улучшая научную коммуникацию”, BŞU, Bălţi;

2007 - Vedete de subiect: conceptualizări şi metode de construire (Bălţi, BŞU).

2000 – 2001- Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo”

din Bălţi.

1983 – Bibliotecar – bibliograf, Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea

Biblioteconomie şi Bibliografie. Diplom nr. 615419 liberată la 30 iunie 1987

1973-1983 – Şcoala medie s. Baraboi, r. Donduşeni, Republica Moldova

EDUCAŢIE ŞI FORMARE



Curs de specializare de scurtă durată Managementul inovaţional
al instituţiilor infodocumentare, USM



Curs de specializare de scurtă durată Catalogare şi Indexare,
USM



PARTICIPĂ LA 55 DE REUNIUNI PROFESIONALE 

INSTITUŢIONALE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

CU 25 DE COMUNICĂRI



Conferinţa-satelit „Bibliotecile din învăţământul

profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare” 

Chişinău 4 noiembrie, 2015

Conferinţa anuală ABRM. Biblioteci dinamice: confruntări, 

experienţe, succese. Chişinău 5 noiembrie, 2015



Ţurcan, Elena. Suportul ştiinţific al

catedrei Artă şi educaţie artistică 2010-

2015 / Elena Ţurcan // Conferinţa

științifico-practică internaţională.

“Valorificarea strategiilor inovaționale de

dezvoltare a învățămîntului artistic

contemporan” 11-12 dec. 2015. – Bălţi,

2015

Ţurcan, Elena. Oleg Negruţa : compozitor, pedagog,

instrumentist (vioară şi pian). Omagiu la 80 de ani. / Elena

Ţurcan // Concertul-Conferinţă: Opere alese din creaţia

compozitorului Oleg Negruţa. 18 noembr. – Bălţi, 2015



31 sl.

ŞEDINŢA PROFESIONALĂ
FILIALA BIN A ABRM – CENTRU 

BIBLIOTECONOMIC BŞ USARB

Bibliotecarii de colegiu şi şcoli profesionale, specialiştii

responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din 

învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de 

NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi)



Activitatea neobosită, talentul şi consacrarea pasionată a doamnei Elena

Ţurcan, şi-au atins culmile performanţei şi împlinirilor profesionale, fiind

apreciate cu 19 premii şi diplome ale ABRM, Senatului şi Rectorului

USARB, Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, directorului

Bibliotecii Ştiinţifice: Scrisoare de mulţumire din partea Centrului de

promovare a culturii „Urania” din mun. Bălţi şi a Catedrei de Arte şi

Educaţie Artistică, Diploma pentru promovarea exemplară a resurselor

informaţionale, Diploma Cel mai eficient autor de expoziţii tematice on-line,

Diploma de menţiune a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM pentru fidelitate

profesiei, activitate de aleasă dăruire, desfăşurată de-a lungul anilor,

conferind prestanţă, prestigiu şi nobleţe muncii în bibliotecă; Diploma Cea

mai bine organizată şi gestionată colecţie uzuală a Bibliotecii.





 Locul II  - Grupul de 

autori: E.Țurcan, 

A.Musteață

CEL MAI EFICIENT/RELEVANT AUTOR DE EXPOZIŢII

TEMATICE ON-LINE

Mesagerul  Eternităţii :

Eugen Doga – 75 de ani de la naştere 

Compozitor, dirijor, pianist, pedagog

E. Ţurcan, şef Oficiu Documente Muzicale, 

grad de calificare I

A. Musteaţă, bibliotecar, grad de calificare 

II

Aniversări UNESCO 2013

Richard 

Wagner
(22 mai 1813 -13 februarie 1883)

Compozitor, Germania

200 de ani de la naştere

Un geniu care îşi 

caută identitatea

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

2012

PREMIUL SPECIAL pentru design

Expoziţii tematice on-line /alcăt.: Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Tatiana 

Prian,... E. Ţurcan ; red. resp.: Elena Harconiţa. – Cerinţe sistem: Windows 

98/2000/EXP, 32 Mb hard.- Bălţi : Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2011. –

1 CD-rom : sd., col., în container, 13 x 13 cm.- ISBN 978-9975-50-074-6.



CEA MAI BINE ORGANIZATĂ șI GESTIONATĂ

COLECțIE UZUALĂ A BIBLIOTECII

 Locul III – Oficiul 

Documente Muzicale 

(E.Țurcan, 

A.Musteață)



2012

PREMIUL MARE în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite

lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării”,

ediţia a XXI-a, 2011 :

Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova :

Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. Stratan ;

tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ;

tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ;

Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. –114 p. : tab.

– (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5.



GRUPUL PROMOTORII RESURSELOR INFO-DOCUMENTARE





BIOBIBLIOGRAFII





LANSAREA VOLUMULUI MARGARITA TETELEA





 Activitate pedagogică (1998-2007, 2013-2016) - Asistent universitar la

Catedra Electronică şi Informatică, în cadrul modulului 4 Bazele Culturii

Informaţiei a cursului universitar Genuri de documente. Metode de

identificare bibliografică a documentelor.

 Formator în cadrul ABRM, Filialei BIN, Bălţi - Biblioteci de Învăţămînt

din Nord. Analiza datelor statistice a Filialei Biblioteci din Învăţămînt din

Nord (BÎN) ABRM.

 Formator în cadrul Programului de formare continuă a personalului BŞ

USARB, Şcolii Noului angajat.

 Activitate ştiinţifică (autor studii statistice, manuale, bibliografii, articole,

cursuri, programe, concepte)

ALTE COMPETENŢE



 Dintre toţi autorii ce activează în Biblioteca Ştiinţifică USARB, cele mai multe articole sînt semnate de:

Elena Harconiţa, director BŞ USARB, Preşedintele filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM

Bălţi (60), Valentina Topalo, şef CD al ONU, şef Centru Manifestări Culturale (40), Elena Stratan, şef Serviciu

Cercetare. Asistenţă de Specialitate (38), Lina Mihaluţa, director-adjunct (18), Elena Scurtu, bibliotecar (15), Elena

Ţurcan, şef oficiu (15) şi Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate Editorială (14) etc.

PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 

CONFLUENŢE BIBLIOLOGICE
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TOPUL  AUTORILOR

Studiile ştiinţifice inserează peste  60 de lucrări, articole 

publicate în culegeri şi reviste de specialitate: Confluenţe 

bibliologice, Magazin bibliologic, Bibliouniversitas@abrm.md,

www.slideshare.net, inclusiv monografii, dicţionare, 

cataloage, colocvii,  20 expoziţii on-line

mailto:Bibliouniversitas@abrm.md
http://www.slideshare.net/


















Bibliotecar de formaţie, elaborează şi promovează, cu 

multă inspiraţie, începînd cu anul 1998, Cursul Bazele 

Culturii Informaţiei, temele: Catalogul alfabetic, Catalogul 

sistematic, Cataloagele Clasice şi Electronic, Sisteme 

informaţionale : structuri, servicii, resurse. Structura 

sistemului instituţiilor informaţionale din Moldova, Genuri 

de documente, Produse de informare modernă, Documente 

tradiţionale, Repere din istoria cărţii naţionale şi universale. 

Documente electronice. Baze de date. Documente pe suport 

multimedia”



CULTURA

I

N

F

O

R

M

A

Ţ

I

E

Ihttp://infolit.org/wp- content/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.Proiecte

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf


CLUBUL



23 aprilie 2015 - Ziua Bibliotecarului



SALONUL

M

U

Z

I

C

A

L



MEDALIONUL LITERAR-MUZICAL

ANUL 2015 – ANUL GRIGORE VIERU

,,FĂGĂDUINDU-MĂ IUBIRII”. 



2-3 DECEMBRIE 2015, ŞEDINŢA CATEDREI ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ



PRODUSE INOVAŢIONALE
• Baza de date: Opere muzicale de pe discurile 

de vinil (format MP3)

Conţinut: 
227 CD(2 795 titluri

135 discuri de vinil( 3 361 titluri)



Fire animatoare, 

împătimită de carte, cu 

deosebită dragoste de 

meseria aleasă stabileşte, 

dezvoltă şi este mereu în

căutarea unor relaţii şi

contacte colegiale, de 

parteneriat adecvate şi

fructuoase.







Dirijînd timp de 18 ani Oficiul Documente Muzicale, 

Elena Ţurcan şi-a adus, cu desăvîrşire, un aport 

considerabil  la realizarea procesului de „muzicalizare” a 

miilor de persoane care au îndrăgit muzica şi care şi-au ales 

s-o „oficieze”. Îi considerăm colegi, parteneri şi prieteni, 

deoarece ei înşişi îşi au inimile deschise spre muzică, 

devenind cu timpul împăţimiţii ei”, menţionează profesorul 

Ion Gagim în articolul „Cartea – un alt instrument al 

muzicianului” în revista Confluenţe bibliologice, nr.3, 2006.









„Cei ce profesează muzica la 

Universitatea bălţeană au avut noroc 

de un profesionist fidel, slujitor al unei 

cauze nobile: să ajute doritorii să 

pătrundă în tainele muzicii” 

Dr. Habilitat V. Babii



„Întreg sistemul de 

beneficii prestate de oficiul

muzical nu ar fi eficient dacă

nu ar fi dirijat de Doamna

Elena Ţurcan a cărei muncă

rodnică face să fie 

binemeritată prezenţa acestui

nume în istoria Bibliotecii”. 

Dr.  T. Bularga



Hobbz



La odihna )



AFILIERI

 Membru al ABRM

 Asociaţia Obştească Clubul Sportiv „Arte marţiale”

REFERINŢE 







PREZENŢE ÎN INTERNET

https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
http://www.slideshare.net/libruniv/czu-18 via @SlideShare
http://www.slideshare.net/libruniv/czu-18

http://www.slideshare.net/libruniv

https://www.flickr.com/photos/bsu_balti

http://ru.calameo.com/books/001133349a52ee5bd99ef

http://ru.calameo.com/books/001133349ee9b3383f562

https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
http://t.co/qstabGLcPR
https://twitter.com/SlideShare
http://www.slideshare.net/libruniv/czu-18
http://www.slideshare.net/libruniv
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti
http://ru.calameo.com/books/001133349a52ee5bd99ef
http://ru.calameo.com/books/001133349ee9b3383f562










Echipa Bibliotecii Vă aduce multe felicitări cu prilejul zilei de naştere şi sărbătorirea 

unei vîrste frumoase şi onorabile!  Dacă e să ne gîndim mai bine, vîrsta ca atare nu 

există – există doar un Timp care a trecut prin noi şi, în dependenţă de toate faptele

noastre, ne-a lăsat urme pe chipuri şi în suflete. Se vede că amprentele din ochii vieţii

Dvs sînt pline de sens, căci, iată, după ani şi ani, Tinereţea, prin generala ei semnificaţie, 

Vă mai dă tîrcoale, iar în suflet încă mai înfloresc florile aşteptării.  Timpul îşi urmează

cursul, deci, mai sînt lucruri de realizat, bucurii de care să Vă bucuraţi, poate mai mult

ca pînă acum şi infinite clipe – ecouri ale veşniciei - pe care, indubitabil, trebuie să le 

trăiţi inedit. 

Fie ca în această zi în sufletul Dvs să se trezească o dorinţă arzătoare de a trăi şi mai

frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele mai tăinuite visuri. Fie ca soarele

sa Vă ofere căldură şi lumină, ploaia curată – linişte sufletească, zîmbetul oamenilor –

încredere în sine, zilele anului – prieteni, visele de azi să devină realitate, speranţele de 

mîine împliniri, orice cădere – un pas înainte,  iar fericirea să Vă însoţească mereu.

LA MULŢI ANI!

Cu drag  colegii - bibliotecari USARB 



Realizat:
Silvia Ciobanu, șef Centrul Marketing. Activitate Editorială 

Biblioteca Ştiinţifică USARB
Elena Stratan, șef serviciu Cercetare. Asistență de specialitate
în colaborare cu Elena Țurcan, șef oficiu Documente muzicale

Redactor: Elena Harconiţa, directorul  Bibliotecii Ştiinţifice

30 ianuarie, 2016


