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PROIECTUL LNSS - ERASMUS + : REALIZĂRI ŞI IMPACT

LNSS PROJECT - ERASMUS +: ACHIEVEMENTS AND IMPACT

Elena HARCONIŢA

Abstract: In this article the author presents the International Project applied  in 
BS USARB: LNSS-Erasmus+. She offers reflacting of the goals, objectives and creation 
of the working  project team. All kinds of activities and trainings are presented inside 
the project.
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SCOPUL PROIECTULUI:

• Consolidarea şi modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului competențelor şi 
abilităților personalului de bibliotecă în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvol-
tarea unor biblioteci inovatoare - partener inerent pentru educație, cercetare şi 
învățarea pe tot parcursul vieții.

• Elaborarea strategiei de dezvoltare a personalului de bibliotecă axată pe îmbu-
nătățirea calității şi performanței bibliotecilor în corespundere cu standardele in-
ternaţionale în domeniu, astfel încât să se îmbunătățească calitatea serviciilor de 
bibliotecă şi de învățământ superior în general, să sporească relevanța acestora 
pentru piața forței de muncă în societate.

• Eficientizarea structurii de guvernare bibliotecare prin crearea potenţialului inova-
ţional şi a accesibilității bibliotecilor din instituţiile participante în Proiect. Elabora-
rea planurilor strategice şi a politicilor bibliotecare. 

• Crearea Serviciului de suport în Reţea din ţările Parteneriatului Estic pentru pro-
movarea şi utilizarea rezultatelor proiectului la nivel internaţional şi naţional, 
schimbul de cunoştinţe, bune practici, posibilităţi de instruire şi abilităţi speciale. 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

• Implementarea unui sistem de instruire în vederea cunoaşteri terminologiei pro-
fesionale în limba engleză. 

• Cercetarea necesităţilor de instruire şi crearea sistemului de evaluare a abilităţilor 
profesionale ale bibliotecarilor.

• Crearea, în cadrul Proiectului LNNS, a cursului inovaţional axat pe instruirea mo-
dulară în domeniul formării profesionale a cadrelor bibliotecare.

• Elaborarea iniţiativelor orientate spre asigurarea accesului la colecţiile şi serviciile 
bibliotecare pentru persoanele cu necesităţi speciale. 

• Editarea volumului care ar conţine rezultatele instruirii şi aspecte din eficientiza-
rea activităţii bibliotecilor. 

•  Actualizarea cadrului de reglementare şi a politicilor bibliotecare în corespunde-
re cu standardele internaţionale. 
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ECHIPA DE PROIECT USARB:

HARCONIŢA ELENA, Director al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, coordonator in-
stituţional, manager, cercetător/formator, administrativ

MIHALUŢA ACULINA, Director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, cerce-
tător/formator, administrativ

AFATIN IGOR, Drector adjunct Informatizare și activitate în reţea, cercetător, 
tehnician

TOPALO VALENTINA, șef serviciu, cercetător/formator

PACHETUL DE LUCRU NR.1
• Analiza şi determinarea nevoilor de formare a bibliotecarilor USARB. 
• Analiza necesităţilor digitale ale utilizatorilor. 
• Aprecierea calităţii şi eficienţei serviciilor electronice şi a altor oportunităţi pentru 

utilizatori la etapa iniţierii implementării Proiectului. 
• Iniţierea procesului de planificare strategică în cadrul Consorţiului bibliotecilor 

partcipante în Proiect. 
• Furnizarea informaţiilor solicitate aplicanţilor Proiectului AAPA – coordonatorul 

internaţional.
• Colaborarea eficientă cu partenerul APA – coordonatorul naţional. 
 
LANSARE A PROIECTULUI
• 7-9 martie 2016, Braşov, România
• Prezentarea informativă în limba engleză despre 

Bălţi, USARB şi Biblioteca Ştiinţifică. 
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PACHETUL DE LUCRU NR. 2
• Instruirea în domeniul terminologiei profesionale în Limba Engleză. 
• Participarea la elaborarea Programului Pilot de instruire cu 8 module în corespun-

dere cu standardele privind creditele internaţionale – ECTS.
• Evaluarea curriculelor şi a conţinutului modulelor elaborate. 
• Integrarea Modulelor ECTS în planurile de instruire academică în instituţiile – par-

ticipante în Proiect. 

TRAINING. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 
4-5 aprilie 2016, Biblioteca Ştiinţifică USARB

• Asigurarea desfăşurării Trainingului ESP - English for Specific Purposes - Engleză 
pentru scopuri specifice susţinut de formatorii internaţionali Jerald CAVANAGH 
BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig 
KIRBY BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of 
Technology.

 - Determinrea grupului ţintă - 33 de bibliotecari universitari;
 - Asigurarea logisticii trainingului;
 - Importanţa activităţii apreciată de Rectorul Ion GAGIM;
 - Desfăşurarea evenimentului;
 - Diseminarea conţinutului şi suportului didactic.

• Vizibilitatea Trainingului: pagina Proiectului pe site-ul Bibliotecii Ştiin-
ţifice, blogul, reţelele sociale: Twitter, Facebook, Google+, Linkedin s.a. 
mass-media.

• Oferirea certificatelor şi insignei –simbolul Irlandei. 
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DEZVOLTAREA CURRICULUM-ULUI PENTRU BIBLIOTECARI, LIMERICK, INSTITU-
TUL DE TEHNOLOGII DIN IRLANDA 22 august -2 septembrie 2016

• Participarea, împreună cu reprezentanţii a 9 instituţii de învăţământ superior - 
membrii Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didactice din Armenia, Belarus şi 
Moldova din cadrul programului European Erasmus+, susţinut de formatorii inter-
naţionali Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania, Jerald Ca-
vanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, 
Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick, Irlanda, Angela 
Repanovici, doctor, prof. univ de la Universitatea din Transilvania, România şi Ma-
nolis Koukourakis, Director al Bibliotecii Universității din Creta, Grecia; Monika Bu-
kowska, asistent IT, biblioteca Institutului Tehnologic din Limerick, Quynh Nguyen, 
Pyramid Grup, Germania;

IMPLICAŢII ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR TRAININGULUI
• Participare la elaborarea Proiectului Strategiei de 

marketing: National Awareness Day 
• Analiza SWOT a bibliotecii universitare şi a Na-

tional Awareness Day; 
• Iniţierea proiectului Curriculumul-ui unui modul 

de instruire a bibliotecarilor, Biblioteca Ştiinţifică 
USARB – responsabilă de Modulul 8. Politica de 
dezvoltare a colecţiilor bibliotecii;

• Vizita la Biblioteca universitară a Institutului 
Tehnologic din Limerick şi Şcoala de Artă şi Design Limerick.

• Elaborarea comunicatului şi diseminarea informaţiilor despre activitate.

PACHETUL DE LUCRU NR.3
PLANUL DE CALITATE

• Consolidarea rolului Bibliotecii universitare ca unic furnizor de infomaţii credibile 
şi în calitate de partener a procesului de instruire, cercetare şi învăţare pe parcursul 
întregii vieţi. 

•  Dezvoltarea colecţiilor de resurse informaţionale pe diverse suporturi. 
•  Digitizarea şi livrarea electronică a documentelor. 
•  Diversificarea serviciilor electronice şi a produselor bibliotecare. 
•  Competenţe şi abilităţi noi pentru bibliotecari, modificări de structură organiza-

ţională a Bibliotecii, managementul personalului, inclusiv formarea profesională 

46

Proiecte internaționale



continuă, modificări în activitatea de marketing, parteneriate naţionale şi interna-
ţionale, cunoaşterea bunelor practici. 

PACHETUL DE LUCRU NR. 4
DIFUZARE ŞI EXPLOATARE

• Prezentarea publică a Proiectului. Informarea bibliotecarilor USARB şi a comuni-
tăţii academice despre Proiect ; 

• Prezentarea proiectului în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB;
• Informarea comunităţii academice despre obiectivele şi beneficiile Proiectului: în 

cadrul şedinţelor Senatului, Consiliului administrativ, şedinţelor de catedre; 
• Informarea comunităţii profesionale despre Proiect: ABRM, CBN, CBI, Ministerul 

Educaţiei şi Ministerul Culturii. 
• Informaţii în mass-media. Stabilirea Zilei de sensibilizare Naţională privind biblio-

tecile - 27 aprilie. 

EXPLOATARE
• Organizarea şi promovarea seminariilor şi atelerielor de instruire cu bibiotecarii şi 

utiilizatorii: Zilele Accesului Deschis, Zilele Informării, Zilele Educaţiei Deschise, in-
clusiv cu bibliotecarii şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale din raioanele de nord 
ale Republicii Moldova (studenţi mai bine de 1 000; bibliotecari şcolari – peste 1 
000)

• Participarea la elaborarea Cursului Modular pentru bibliotecari, care va fi plasată 
ulterior pe platforma on-line, cu posibilităţi de descărcare şi imprimare. 

• Participare la elaborarea actelor legislative şi politicilor naţionale în domeniul bi-
blioteconomic. 

COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a VI – a
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IMPLEMENTAREA PROIECTELOR INTERNAŢIONALE – 

O OPORTUNITATE VERIDICĂ DE REFORMARE A BIBLIOTECII UNIVERSITARE
Elena HARCONIŢA, Director BŞ USARB

CRITERII ŞI ELEMENTE ESENŢIALE ÎN ELABORAREA
POLITICII DE DEZVOLTARE A COLECŢIILOR BIBLIOTECARE

Elena CRISTIAN, șef serviciu Organizarea și conservarea colecţiilor, 
Biblioteca Ştiinţifică USARB

CULTURA INFORNAŢIEI
1 - 15 iunie 2016 – Organizarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura 

Informaţiei în cadrul proiectelor internaţionale 
http://libruniv.usarb.md/nou/160601/program_saptamina_inf.pdf
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• Revizuirea şi modificarea CURRICULUMULUI şi Fişei unităţii de curs la disciplina 
Bazele Culturii Informaţiei, Bălţi 2016 ;

• Actualizarea conţinutului modulelor cursului Bazele Culturii Informaţiei în confor-
mitate cu standardele internaţionale şi punerea în aplicarea a tehnologiilor mo-
derne de gestionare a informaţieI în baza materialelor însuşite în cadrul Trainin-
gului ESP;

• Instruirea bibliotecarilor-formatori privind aplicarea modelelor de căutare, selec-
tare, localizare, utilizare şi evaluare a informaţiei;

• Practici de gestionare a referințelor bibliografice cu aplicarea softurilor personale 
EndNote, Mendeley, Zotero. 

ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE
Organizarea trainingurilor pentru:

•  personalul bibliotecar
•  personalul academic 
 Ore de cultură a Informaţiei pentru licenţiaţi/masteranzi/doctoranzi: anul de 

învăţământ 2016-2017 - CBCI pomovat de 10 bibliotecari - 304 ore, 1 152 studenţi. 

OPEN ACCES ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB
• Politica instituţională a Universitaţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Accesul 

Deschis (http://libruniv.usarb.md/profesional/politici.html), aprobată la şedinţa 
Senatului USARB, proces-verbal nr. 2 din 16 septembrie 2015, a fost înregistrată în 
registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandates 
and Policies).

• Anul 2016 - participarea la MARATONULUI NAȚIONAL al arhivării documentelor 
în Repozitoriile Instituţionale. Scopul Maratonului a fost de a arhiva în această zi 
în repozitoriile instituţiilor cât mai multe publicaţii. Învingător- Biblioteca Ştiinţi-
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fică USARB care a inregistrar 246 de lucrări elaborate 
de universitarii bălţeni, la moment numărul de docu-
mente în ORA USARB constituind 1 866. 

• Înregistrarea Repozitoriului instituţional  ORA (OPEN 
RECEARCH ARCHIVE) – USARB în DuraSpace, o organi-
zație care creează tehnologii deschise pentru un con-
ținut digital durabil. Republica Moldova este prezentă 
acolo cu 8 arhive.

• Iniţierea procedurii de înregistrare în DOAJ https://
doaj.org/ a Revistei Artă şi Educaţie Artistică: revistă 
de cultură, ştiinţă şi practică educaţională http://ar-
ta-educatie.blogspot.md/ în circuitul informaţional mondial prin completarea şi 
expedierea formularului de înregistrare. Revista este integrată în Repozitoriul in-
stituțional ORA USARB , în IBN al IDSI.

SERVICII MODERNE

PACHETUL DE LUCRU NR. 5. GESTIONARE
• Coordonarea instituţională a Proiectului. Rapoarte. Relaţionare cu factorii deci-

denţi.
• Şedinţe de lucru cu membrii echipei, cu grupurile de lucru.
• Participare la realizarea planului de management. 
• Studierea pieţii şi achiziţionarea echipamentului tehnic conform specificaţiilor 

Proiectului. 

Lista mărfurilor achiziţionate din Proiectul Erasmus+ Capacity Building in High-
er Education (CBHE) project „Library Network Support Services (LNSS): modernising 
libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and re-
forming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP.
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PROMOVARE. VIZIBILITATE
• Plasarea pe site-ul USARB şi a Bibliotecii Ştiinţifice a logoului, care deschide pagina 

spre conţinutul proiectului „Library Network Support Services (LNSS): modernis-
ing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development 
and reforming library services”. 

• Postarea informaţiei despre Proiect pe site-ul Ministerului Educaţiei http://www.
edu.gov.md/ro/content/activitatea-bibliotecilor-din-invatamint-0

• ABRM, CBN, Consiliul Bibliotecilor din Învăţământ 
• Pe reţelele sociale, în paginile revistelor Confluenţe bibliologice, Bibliouniversi-

tas@ABRM.md, Magazin bibliologic;
• Elaborarea materialelor promoţionale privind proiectul: poster, flyer.
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Diseminarea Proiectului în presă și on-line: 
14 articole în revistele: Bibliouniversitas @ ABRM.md, 

Dunărea de Jos, România, SlideShare, Materialele Colloquia Professorum

1. HARCONIŢA Elena. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate ve-
ridică de reformare a bibliotecii universitare. // Disponibil: http://www.slideshare.
net/libruniv/elena-harconia-implementarea-proiectelor-internaionale-o-oportu-
nitate-veridic-de-reformare-a-bibliotecii-universitare-70128518 

2. HARCONIŢA Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni consolidează capacităţile in-
stituţionale. // Bibliouniversitas@ABRM.md. - 2016. - Nr. 1. - Disponibil: http://li-
bruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2016-1/harconita_bibliotecarii.pdf

3. TOPALO Valentina. Trainingul English for specific purposes - Engleza pentru sco-
puri specifice. // Bibliouniversitas@ABRM.md. - 2016. - Nr. 1. - Disponibil: http://
libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2016-1/topalo_training.pdf 

4. STRATAN Elena. Competenţa informaţională a specialistului prin prisma proiectelor 
internaţionale. // Bibliouniversitas@ABRM.md. - 2016. - Nr. 1. - Disponibil:  http://
libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/articole/2016-1/stratan_competenta-inf.pdf

5. HARCONIŢA Elena. Biblioteca universitară de la Bălţi în mediul învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice / University Library in Balti in the education and scientific re-
search environment. In the newspaper //  Dunărea de Jos , Galati, Romania. – 2016. 
– Nr 174. – P. 15-17.  Disponibil: https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/du-
narea_de_jos_174_august

6. HARCONIŢA, Elena. Instituţia emblematică a învăţământului superior din Nordul 
Moldovei = Emblematic institution of higher education in the North of Moldova 
/ Elena Harconița // Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Relevanţa şi 
calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor” : consacrată 
celor 70 de ani de la fondarea universităţii bălţene din 8 octombrie 2015 : [în 3 
vol.]. – Bălţi : [S. n.], 2016. – Vol. 3. – P. 5-12. – ISBN 978-9975-50-179-8 ; http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/usarb/conf_2015.pdf; Bibliouniversitas@
ABRM.md [on-line]. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-4920. – Disponibil: http://libruniv.
usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html 

53

Proiecte internaționale



SITE-UL BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE USARB
1. Participare la întrunirea de lansare a proiectului ERASMUS+ Consolidarea capaci-

tăților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the field of Hi-
gher Education (CBHE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bi-
bliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus la Braşov, România, 7 - 10 martie 2016. 
http://libruniv.usarb.md/nou/160323/160323.html

2. Şedinţa de diseminare  privind implementarea Proiectelor naţionale şi 
internaționale la Biblioteca Ştiințifică USARB, 24 martie 2016.http://libruniv.usarb.
md/nou/160324/160324.html

3. Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice, 4 - 
5 aprilie 2016, http://libruniv.usarb.md/nou/160405/160405.html

4. LNSS Curriculum Training, http://libruniv.usarb.md/nou/160903/160903.html 22 
august - 2 septembrie 2016

REŢELELE SOCIALE
Facebook 
6. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING CURRICULUM COMMUNIQUE
https://www.facebook.com/543442855760138/photos
/o.1195110590510564/873445986093155/?type=3
7. Dissemination meeting on the implementation of national and international proj-
ect in Scientific Library USARB
https://www.facebook.com/543442855760138/photos
/o.1195110590510564/873977779373309/?type=3&theater
8. Lansarea Proiectului ERASMUS+ https://www.facebook.com/pg/Bibliote-
ca-%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83-a-Universit%C4%83%C5%A3ii-de-Stat-Alecu
-Russo-din-B%C4%83l%C5%A3i-543442855760138/photos/?tab=album&album_
id=796846890419732
9. Trainingul ESP English for Specific Purposes
Google+
10. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING CURRICULUM COMMUNIQUE
https://plus.google.com/photos/117658938762803799557/al-
bums/6318986377222582049
11. Dissemination meeting on the implementation of national and international proj-
ect in Scientific Library USARB
https://plus.google.com/photos/117658938762803799557/al-
bums/6320403455397421345
Twitter
12. Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice- 
https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo/status/718016946407604224
13. Lansarea Proiectului ERASMUS + https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo/sta-
tus/713312667696500736
Flickr 
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157666758904021 https://www.
flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157663955794624; 
Pinterest 
Proiectul LNSS, Programul ERASMUS https://www.pinterest.com/bsubalti/proiect-
ul-lnss-programul-erasmus%2B
On Facebook and Twiter page, Armenia http://paara.am/en/lnss-project, https://plus.
google.com/u/0/117658938762803799557
http://www.facebook.com/LNSSArmenia/ https://twitter.com/LNSSArmenia
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IMPACT ŞI DURABILITATE
• Consolidarea rolului Bibliotecii universitare ca unic furnizor de infomaţii credi-

bile şi în calitate de partener a procesului de instruire, cercetare şi învăţare pe 
parcursul întregii vieţi. 

•  Dezvoltarea colecţiilor de resurse informaţionale pe diverse suporturi. 
•  Digitizarea şi livrarea electronică a documentelor. 
•  Diversificarea serviciilor electronice şi a produselor bibliotecare. 
•  Competenţe şi abilităţi noi pentru bibliotecari, modificări de structură organiza-

ţională a Bibliotecii, managementul personalului, inclusiv formarea profesională 
continuă, modificări în activitatea de marketing, parteneriate naţionale şi inter-
naţionale, cunoaşterea bunelor practici. 
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