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1 februarie 2017 - Seminarul Republican metodico-artistic „Aspectele in-
terpretative ale elevului în școala violonistică moldovenească: realizări și per-
spective” care a fost organizat de Valeriu Tetelea, doctor în științe pedagogice şi Ma-
rina Cosumov, doctor, conferenţiar universitar, pentru profesorii de vioară din școl-
ile de muzică/artă. Elena Ţurcan, 
bibliotecar în Oficiul Documente 
muzicale, Biblioteca Ştiinţifică 
USARB, a prezentat expoziţia 
„Profesionalism, creativitate, 
originalitate: regina Vioara” .  Par-
ticipanţii au beneficiat de comu-
nicarea metodică: „Constituirea 
și evoluția școlii violonistice în R. 
Moldova”, master – class cu ge-
nericul „Aspecte tehnico-artistice 
de abordare a creațiilor violonis-
tice în instituțiile de învățământ 
artistic” a susţinut Svetlana Bălăescu, prof. de vioară, Liceul Republican de Muzică „C. 
Porumbescu”. Oaspetele seminarului a fost Gheorghe Nicolaescu, şeful Cabinetului 
metodic al Ministerului Culturii RM. 

La 22 februarie 2017 - Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi a fost înregistrată în Repozitoriul Zenodo - un depozit de date de 
cercetare ce include cercetări și conținuturi 
educaționale și informaționale. Repozitoriul 
Zenodo este construit și dezvoltat de către 
cercetători, pentru a asigura acces tuturor 
care doresc să se alăture Accesului Deschis 
la Ştiință.Facilităţi: generarea automată a 
identificatorului DOI (Digital Object Identifi-
er – identificarea unică a resursei); atribuirea 
licenţei Creative Commons; partajare şi ex-
port. 

În 24 februarie 2017, Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale,  a 
participat cu comunicarea ,,Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale 
implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB”  la  ediția a IX-a a  Conferinței 
Symposia Investigatio Bibliotheca, 
desfăşurată la  Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, 
Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic.  În cadrul Atelierului 
nr. 1 Bibliotecile universitare: 
experienţe şi inovaţii, V. Topalo a 
vorbit  despre implicarea în ultimii 
trei ani, a bibliotecarilor USARB  în mai 
multe proiecte internaţionale: MISISQ 
Servicii Informaționale Moderne 
pentru Îmbunătățirea Calității 
Studiilor, finanţat de Programul 
TEMPUS;   ,,Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, 
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finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior 
cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, 
Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 
18 biblioteci universitare din Moldova; Proiectul Erasmus+ Consolidarea Capacităților 
în domeniul învăţământului superior. Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: 
modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului 
bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (LNSS), finanţat de Uniunea Europeană. 

1 martie 2017 - Seminarul „Cartografierea spaţiului în „Amintiri din co-
pilărie” de Ion Creangă” a avut loc în Centrul de Informare al României, la care 
au participat elevii şi cadrele 
didactice de la Liceul Teoretic 
Republican „Ion Creangă” din 
Bălţi.  Evenimentul a fost ded-
icat aniversării a 180 de ani de 
la naşterea marelui povestitor 
al literaturii române. Marina 
Magher, coordonator al Cen-
trului de Informare al României, 
a prezentat expoziţia on-line 
„Ion Creangă, 180 de ani de la 
naştere (1 martie 1837 – 31 de-
cembrie 1889)”, relatând infor-
maţii despre cele mai vechi şi rare ediţii ale operelor lui Ion Creangă din colecţia Bib-
liotecii Ştiinţifice USARB. Elevii clasei a XI-a „F”, ghidaţi de  Natalia Hariton, profesoară 
de limba şi literatura română, au prezentat proiecte individuale cu tematica „Amin-
tirilor din copilărie” de Ion Creangă. Prezentarea proiectelor fiind însoţită de interp-
retarea pieselor muzicale în care a fost cântată copilăria şi mama. Au participat elevii 
din clasele X, XI şi XII şi profesorii de limba şi literatura română din Liceul Teoretic Re-
publican „Ion Creangă” din Bălţi, profesori de limba şi literatura română din municipiul 
Bălţi, directorul liceului Lia Pascari, Marin Boboc, coordonatorul Centrului European de 
Formare şi Informare din Bălţi. 

10 martie 2017 -  Expoziţia „Anul 2017 – Eugen Doga la 80 de mărţişoare” 
în ArtClub-ul Sălii de Arte , 
Elena Ţurcan, bibliotecar în 
Oficiul Documente Muzicale, 
a prezentat expoziţia on-line 
Anul 2017 – Eugen Doga la 
80 de mărţişoare pentru  ad-
miratorii   compozitorului  :  
„E. Doga – creator de frumos, 
moderator de suflete”, des-
făşurată în ArtClub-ul Sălii 
de Arte a Bibliotecii Munic-
ipale „Eugen Coşeriu”, Palat-
ul de cultură, mun. Bălţi. Au 
fost prezenţi: elevi de la Şcoala de muzică „George Enescu”, studenţi de la Universi-
tate, profesori, bibliotecari din municipiu, pensionari şi alţi orăşeni din comunitatea 
bălţeană – admiratori ai muzicii compozitorului Eugen Doga. Moderatorul activităţii, 
Inna Cuzneţova şi tinerii artişti (clasa profesorului Natalia Grigorevskaia) au armonizat 
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întâlnirea cu spiritul artistic al cuvintelor şi melodiilor compozitorului pentru vioară. 
Cadoul oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB - CD-ul cu filmul „Satul românesc”, este mo-
tivul şi izvorul mioritic prezent în compoziţia compozitorului Eugen Doga.

14 martie 2017 a avut loc Conferinţa de diseminare a Proiectelor Inter-
naţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România în care Ele-
na Harconiţa, director BŞ USARB şi Valentina Topalo, şef serviciu Activităţi Infobibliote-
care, CD ONU, CIUE, au relatat despre participarea la întâlnirea  din  cadrul proiectului 
ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE),  desfăşurată la 
Dresda, Germania, în data de 28 februarie - 4 martie 2016. A fost prezentat un raport 
privind realizările Bibliotecii în cadrul Proiectului, inclusiv pilotarea Modulului 8 Po-
litica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă şi Proiectul Zilei de Sensibilizare Naţională 
privind Bibliotecile în ziua de 27 aprilie 2017. Valentina Topalo a relatat despre vizita 
efectuată la Biblioteca de Stat Saxonă / Biblioteca Universităţii Tehnice din Dresda.  

De asemenea, Elena Harconiţa, s-a referit la activităţile în cadrul Proiectului 
„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”: Întâlnirea anuală de 
proiect și Workshopul profesional nr. 4 „Cultura Informației” din 7-8 februarie 2017; im-
plicaţiile în realizarea Studiului sociologic privind evaluarea necesităților de modern-
izare a bibliotecilor universitare, organizat de Centrul Pro Comunitate. Biblioteca Şti-
inţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  a ieşit învingătoare în Maratonul 
naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale astfel câştigând un loc 
de participare la Şcoala de Vară 2017.  

Silvia Ciobanu a beneficiat de  Certificat pentru participare la Şcoala de Vară 
pentru implicaţiile ei în  Concursul privind elaborarea logoului  Proiectului.

29 martie 2017 - Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB la Simpozionul 
Anul Bibliologic 2016 – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea 
bibliotecară”, ediția a 26-a din 29 martie 2017, organizat de Ministerul Culturii și Bib-
lioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu ABRM, Programul Național 
„Novateca” și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, alături de cca 150 
de participanţi.  Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost reprezentată de Elena Harconiţa, 
directorul BŞ USARB şi Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing şi activitatea editorială. La 
Conferinţa: Sistemul Naţional de Biblioteci: strategii naţionale şi instituţionale sau Anul 
Bibliologic 2017 – anul strategiilor,  Elena Harconiţa  a prezentat comunicarea „Efectele 
proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Ziua Naţională de Sensibili-
zare privind Bibliotecile”, în care  a vorbit despre participarea în BŞ USARB în mai multe 
proiecte, inclusive Proiectul Erasmus + şi a făcut apel către comunitatea bibliotecară  de 
a se include în organizarea  Zilei de Sensibilizare privind Bibliotecile,  Ziua Bibliotecaru-
lui.    În cadrul sesiunii de postere și materiale AV, au fost expuse şi prezentate posterele 
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BNRM şi BŞ USARB: colabora-
re şi parteneriat; Biblioteca 
Ştiinţifică USARB - Centru Bib-
lioteconomic Departamental 
şi 2 CD-uri: BIN – Biblioteci de 
învăţământ din Nord: 2007-
2017, Valori ştiinţifico-cultur-
ale în expoziţiile tematice on-
line, menţionate cu Diploma 
Bibliotecii Naţionale - Anul 
Bibliologic. La elaborarea 
acestor materiale au con-
tribuit: design: Silvia Cioba-
nu, conţinut: Elena Stratan, 
Mihaela Staver, Tatiana Prian, 
Antonina Antonov, Gherda 
Palii; coordonare şi redacţie: 
Elena Harconiţa şi Aculina Mi-
haluţa. În numărul 1-2 a revistei naţionale Magazin Bibliologic, ediţie aniversară - 185 
de ani ai BNRM, au fost publicate 3 articole ale bibliotecarilor universitari bălţeni priv-
ind implementarea Proiectului MISISQ: Mihaela Staver, Olga Dascal, Snejana Zadaino-
va, Anişoara Nagherneac, Marina Magher.

7 aprilie 2017- Valentina  Topalo,   Coordonatorul Centrului de Informare 
al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiințifice USARB a participat la evenimentul din 
Râşcani privind inau-
gurarea CIUE în câte-
va biblioteci raionale 
şi a promovat trainin-
gul ,,Cum se folosește 
platforma digitală 
Eubookshop". Toto-
dată a relatat despre 
impactul proiectelor 
internationale imple-
mentate şi cele aflate 
în derulare, accen-
tuând implicaţiile BŞ 
USARB în proiectul 
ERASMUS+. V. Topalo a invitat Coordonatorii Centrelor de Informare ale Uniunii Euro-
pene, de curând inaugurate, să sărbătorească Ziua Națională de Sensibilizare privind 
Bibliotecile - Ziua Bibliotecarului din R. Moldova. 

20 aprilie 2017 - Baza de date CEEOL pentru cercetare şi indexarea lu-
crărilor USARB , training promovat de  Iulian Țanea, România: cercetare şi modalităţi 
de indexare. Iulian Țanea, reprezentant al Central and Eastern European Online Library 
https://www.ceeol.com/ ,  cu sediul în Frankfurt am Main, Germania,  a prezentat 
conţinutul bazei de date; modalităţile de accesare; criteriile de căutare, regăsire, filtra-
re a informaţiei; personalizare şi analiză a rezultatelor, precum şi modalităţile de index-
are a publicaţiilor noi. Este un important furnizor de reviste e-academice şi e-cărți în 
domeniul umanistic şi ştiinţelor sociale din Europa Centrală şi Europa de Est. Peste 600 
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de editori au încredinţat 
CEEOL reviste şi cărţi elec-
tronice de calitate care 
acoperă la moment mai 
bine de 1560 reviste, pes-
te 350 000 de articole, 
320 de reviste sunt din 
România. Începând cu 
luna aprilie şi din USARB, 
Republica Moldova, pe 
diferite domenii umaniste 
(sociologie, filosofie, teol-
ogie, literatură, filologie, 
studii europene, istorie, 
politică etc). Agenda eve-
nimentului a inclus și o 
trecere în revistă a bazelor de date: ISI Thomson Reuters - Web of Knowledge (bază 
de date bibliometrică şi bibliografică, produs al Institute for Scientific Information din 
Philadephia, SUA), SCOPUS.

25 aprilie 2017 - Raportorul Special al ONU privind problemele minorităților 
din Moldova a prezentat 
secvenţe din Raportorul 
Special al ONU, autor Rita Iz-
sak-Ndiaye, fiind documentat 
la sfârșitul lunii iunie 2016.

Directorul Elena Har-
conița, Valentina Topalo, şef 
Centru Manifestări Culturale, 
CD ONU, CIUE au participat ală-
turi de studenţi şi cadre didac-
tice  la activitatea privind prob-
lemele minorităților.

 
29 aprilie 2017 La cursul multidisciplinar „Biblioteca. Comunitate. Soli-

daritate: realizarea Obiectivelor Dezvoltării Globale 2030” , organizat de Centrul 
de Formare Continuă a  Bibliotecii Naţionale,  au participat  Lina  Mihaluţa, director 
adjunct, Ludmila 
Raileanu, şef servi-
ciu şi Natalia Culicov, 
şef oficiu. În calitate 
de formatori i-au 
avut pe Vera Osoia-
nu, director adjunct, 
Ludmila Corghenci, 
șef Centru, Ecateri-
na Dmitric, șef ser-
viciu, Irina Cozlov, 
specialist principal la 
BNRM şi un formator 
invitat: Lucreția Ciurea, expert, ONU în Moldova. Cursul a avut drept obiective: Aug-



mentarea cunoștințelor și deprinderilor de dezvoltare a serviciilor bazate pe și în spri-
jinul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) - 2030; Dezvoltarea compe-
tențelor de a elabora planuri pentru inițierea/continuarea unor servicii / activități ba-
zate pe OOD 2030; Fortificarea contribuțiilor bibliotecilor la dezvoltarea comunităților 
prin promovarea și realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile 2030.

12 mai 2017 - Colocviul ştiinţific „Universul vieţii şi creaţiei părintelui psi-
hanalizei – Sigmund Freud”  a fost organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Arte, cat-
edra Psihologie în co-
laborare cu Biblioteca 
Ştinţifică USARB. Ediţia 
a 3-a a Colocviului şti-
inţific studenţesc a fost 
desfăşurat în sala de 
lectură 3 Ştiinţe psi-
hopedagogice, naturii, 
reale. Arte. Manifes-
tarea a fost deschisă 
de către şefa catedrei 
de Psihologie, Silvia Briceag, conf. univ., dr. Au prezentat comunicări studenţii grupei 
PS21Z: Melentii Ionela, Tatiana Tonofrei, Victor Doroşenco, Gorodeţcaia Iulia, Boico 
Aliona, Gruşac Denis, Buza Eufrosinia, Măliga Mihaela şi masteranzii Valentina Rotari, 
Diana Apostol (gr. PJ11M), fiind ghidaţi de Luminiţa Secrieru, dr. conf. în psihologie. 
Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, a prezentat expoziţia „Tezaurul bibliografic a 
lui Sigmund Freud”, trecând în revistă cărţile din compartimentul Istoria psihologiei şi 
lucrările despre viaţa şi opera marelui psiholog Sigmund Freud.

13 mai 2017 - Biblioteca Ştiinţifică USARB cu Erasmus + la Ziua Europei, 
sărbătorită în cadrul Orăşelului 
European, organizat la Chişinău 
de către Delegaţia Uniunii Eu-
ropene.  Vizitatorii au găsit în 
cortul ERASMUS+ informaţii 
despre programele finanţate 
prin ERASMUS+ în care partic-
ipă USARB şi alte universităţi. 
Valentina Topalo şi Silvia Cioba-
nu au prezentat banere şi alte 
materiale promoţionale despre 
Proiectul: „Servicii de suport 
pentru rețeaua de biblioteci: 
modernizarea bibliotecilor din 
Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea 
bibliotecilor”, implementat în USARB, precum şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind 
Bibliotecile. 

17 mai 2017 - Diseminarea vizitei în Norvegia din cadrul Proiectului „Mod-
ernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

În mobilitatea din Bergen, Norvegia ( 9-12 mai 2017), Universitatea de Stat „Ale-
cu Russo” din Bălţi a fost reprezentată de Gheorghe Neagu, dr. conf. univ, Prorector-
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ul pentru studii cu 
frecvenţă redusă și 
formare continuă 
şi Elena Harconița, 
directoarea Bib-
liotecii Ştiințifice. 
La Conferinţa de 
diseminare cu per-
sonalul Bibliotecii, 
Directoarea Elena 
Harconița, a relatat 
colegilor program-
ul evenimentului, 
impresiile despre 
Biblioteca Universi-
tăţii și a Colegiului 
Universitar de Şti-
ințe Aplicate din Bergen, introducând publicul în atmosfera locurilor istorice şi pitoreş-
ti ale oraşului Bergen.

Vizita de documentare şi Workshopul profesional s-au desfăşurat în cadrul 
proiectului ,,Modernizarea serviciilor bibliotecilor din Republica Moldova”, finanțat 
de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului supe-
rior, realizat în parteneriatul dintre 18 biblioteci universitare din Republica Moldova şi 
Universitatea din Bergen, Norvegia, precum şi Universitatea Transilvania din Brașov, 
România. Proiectul este coordonat de Ane Landoy, Universitatea din Bergen, Norvegia 
şi dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Stiintifice ASEM. 

Conducătorii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova şi man-
agerii superiori ai bibliotecilor au avut posibilitatea să cunoască organizarea şi nivelul 
de integrare al bibliotecilor universitare din Bergen în procesele de instruire, în mod 
special fiind evidenţiate implicaţiile bibliotecarilor în cercetarea ştiinţifică şi oferta de 
servicii moderne. În cadrul Workshopului profesional cadrele didactice şi bibliotecarii 
au audiat mai multe prezentări axate pe promovarea Accesului Deschis, Repozitoriilor 
instituţionale etc. Expertul international, prof. dr. Angela Repanovici, Universitatea 
Transilvania din Brașov, România, a susținut Workshopul ,,Scientometria în acţiune “. 
La întâlnirea cu Rectorul Universității din Bergen, Dag Rune Olsen, Profesor, au fost 
discutate aspect privind managementul organizaţional universitar, coordonarea şi 
desfășurarea procesului de cercetare şi colaborare internaţională. 

Programul a inclus vizita Bibliotecii Universității din Bergen, directorul general al 
acestei instituții accentuând structura şi funcţionalitatea Bibliotecii, serviciile moderne 
prestate utilizatorilor, programele de instruire în cultura informaţiei, inclusiv aspectele 
de antiplagiat etc. Vizita în Norvegia a fost o excelentă oportunitate de a cunoaște 
experiența de organizare europeană a instituţiilor infodocumentare, de implementare 
a serviciilor moderne, de a face schimb de experiențe cu partenerii din proiect şi de a 
gândi asupra modelării bibliotecilor de acasă 

18 mai 2017 - Participarea Bibliotecarilor USARB la evenimentul aniversar 
„Erasmus+ o poveste de 30 ani”

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Lina Mihaluţa, direc-
tor-adjunct, Valentina Topalo, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE, Anton-
ina Antonova, bibliotecar, Centrul Marketing şi activitate editorială, au participat la 



festivitatea de cel-
ebrare a celei de-a 
30-a aniversări a Pro-
gramului Erasmus+ 
„Erasmus+ o po-
veste de 30 ani”, des-
făşurată pe 18 mai, 
ora 15.00, în incinta 
Palatului Republicii. 
Organizatori: Oficiul 
Național Erasmus+ 
în Moldova și Dele-
gația UE în Republi-
ca Moldova. Biblioteca Ştiinţifică USARB participă în cadrul Programului ERASMUS+ 
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in 
the field of Higher Education (CBHE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modern-
izarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus la Braşov, România.

24 - 26 mai 2017 - Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice la Biblio-
teca Ştiinţifică USARB

Sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte” a fost gazda 
Săptămânii Internaţio-
nale a Educaţiei Artistice 
pentru Facultăţile de Şti-
inţe ale Educaţiei, Psihol-
ogie şi Arte; Litere; Drept 
şi Ştiinţe Sociale şi Ştiinţe 
Reale, Economice şi ale 
Mediului: grupele PP11Z, 
PE11Z, MZ11Z, PP31Z, 
PE31Z, GE11Z, GS11Z, 
GET11Z, EG14Z, ISA11Z 
însoţiţi de profesorii: 
Aliona Brițchi, dr. în ştiinţe 
pedagogie, asis. univ., Vasile Garbuz lect. univ., Victor Ţicău, drd. în ştiinţe fizico-matem-
atice, Svetlana Stanţieru, lect. sup. şi Viorica Cebotaroș, lect. univ. Conferinţa Generală 
a UNESCO a proclamat a patra săptămână din luna mai ca Săptămână Internaţională 
a Educaţiei Artistice. Elena Ţurcan, bibliotecar, Oficiul documente muzicale, a prezen-
tat: Anul 2017 - Eugen Doga la 80 de mărţişoare, expoziţie tradiţională şi on-line. A rea-
mintit despre posibilităţile de revenire la expoziţiile on-line de pe pagina Bibliotecii: 
Veronica Garştea - Legenda artei corale naţionale 90 de ani de la naştere (9 martie 
1927 - 16 iulie 2012); Alexander Goldenweiser – pianist - 10 martie 1875, Chişinău, 
Moldova - 26 noiembrie 1961, Moscova, Rusia; Mihai Volontir - celebru actor de teatru 
și cinema (9 martie 1934 - 15 septembrie 2015); Emil Loteanu – regizor, scenarist, sc-
riitor (06.11.1936 – 18.04.2003) şi „Clepsidra teatrului – evocări, documente, mărturii. 
Teatrul „Vasile Alecsandri” din Bălţi (1957) – 60 de ani de la fondare. Valentina Vacarciuc, 
bibliotecar şi Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, au prezentat expoziţia tradiţion-
ală şi on-line „Destinul mi-a oferit o viaţă uimitoare…” Svetlana Toma, actriţă – 70 de 
ani de la naştere”, familiarizând publicul cu secvenţe din filmografia actriţei populare 
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din Republica Moldova. În continuare, Elena Ţurcan a prezentat expoziţia „Săptămâ-
na Internaţională a Educaţiei Artistice” organizată în Oficiul Documente muzicale. De 
asemenea, a prezentat expoziția „Lituania într-un colet poștal” organizată la Bibliotecă 
în zece cutii din cele mai frumoase și valoroase obiective naturale și culturale ale Litu-
aniei, înscrise în listele Patrimoniului Mondial UNESCO. 

26 mai 2017 - Dr. arhitect Alexandru Budişteanu în Centrul de Informare al 
României 

Un dialog  consistent s-a desfăşurat între Distinsul Dr. arhitect Alexandru 
Budişteanu, Membru al Consiliulti Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul To-
talitarismului (INST) al Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România 
a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limbă Engleză (ESU), Doctor Honoris Cau-
sa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Republica Moldova, Preşedintele 
Fundaţiei Culturale „Alexandru Budişteanu”, Ofiţer al Ordinului Naţional Serviciul Cred-
incios al României  şi elevii,  profesorii Liceului Teoretic Republican “Ion Creangă”.  

La eveniment au participat oaspeţi din România: domnul Constantin Şo-
nea, strănepotul lui Marcu Văluţă (fostul director al Liceului Teoretic Republican „Ion 
Creangă” din Bălţi) cu soţia Ida Popescu, Marius Dumitrescu, vicepreşedintele Fundaţiei 
„Alexandru Budişteanu” şi doamna Lia Pascari, directorul Liceului Teoretic Republican 
„Ion Creangă” din Bălţi, elevii şi profesorii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” 
din Bălţi, bibliotecarii Bibliotecii Ştiinţifice USARB. 

Marina Magher, coordonatorul Centrului de Informare al României, moderatoar-
ea evenimentului, a prezentat două expoziţii on-line: „Dr. architect Alexandru Budişte-
anu, bucureşteanul de la Bălţi” şi „Marcu Văluţă – „...profesor al profesorilor”. Elevii clasei 
a XI-a au relatat despre viaţa şi activitatea acestor două personalităţi remarcabile în is-
toria Liceului şi oraşului Bălţi şi le-au adresat oaspeţilor întrebări. Dr. arhitect Alexandru 
Budişteanu a mulţumit pentru apreciere şi cuvintele calde ce i s-au adresat, spunând că 
întotdeauna este cu gândul la Basarabia, la Bălţi, la Liceul său drag unde a venit şi în acest 
an pentru a înmâna Premiul „Alexandru Budişteanu” celor mai buni elevi. Acest Premiu a 
fost instituit de Dumnealui acum două decenii în urmă în cadrul Liceului Teoretic Repub-
lican „Ion Creangă” din Bălţi. Domnul Al. Budişteanu a mulţumit celor prezenţi pentru 
atenţie acordată. Domnul Al. Budişteanu a vizitat sala de lectură 4, Documente în limbi 
străine, unde este aşezată colecţia Nicolae Varnay, donată Bibliotecii Ştiinţifice în anul 
2015 de către soţia sa Ileana Budişteanu, arhitect, conferenţiar universitar, doctor. Col-
ecţia conţine cărţi şi reviste din diverse domenii: lingvistică, limbă şi literatură română, 
engleză, franceză, germană, latină şi magheară, religie, filosofie, drept.

Pe 23 iunie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” 



din Bălţi, a avut loc Şedința de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru 
rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus 
prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul 
Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 
– 2018) cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Oficiul 
Național Erasmus+ în Moldova, Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Mesajul de salut din partea Rectoratului l-a rostit Dr. Nelly Amarfii-Railean, pro-
rector pentru Relaţii Internaţionale USARB, care a accentuat importanţa participării 
în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor şi 
fiecărui angajat.

Claudia Melinte, coordinator al proiectului, Oficiul Național Erasmus+ în Moldo-
va, a expus obiectivele monitorizării, mentionând faptul că monitorizarea pe teren a 
proiectului nu este un exercițiu de control, ci de a oferi ajutor, încredere, este un suport 
pentru buna derulare a proiectului. Un alt moment important al monitorizării este de 
a evidenția și promova bunele practici din cadrul proiectului, utilizarea şi explorarea 
tuturor facilităților în timpul care a mai rămas până la finalizare (1,5 ani) prin discuții, 
întrebări şi acţiuni. Este important ca toate problemele, dificultățile, temerile să fie ex-
puse și transmise coordonatorului de la Bruxelles.

Rodica Sobieţki-Camerzan, director BŞ AAP, în comunicarea Implementarea 
Proiectului LNSS: activități și realizări, a prezentat istoricul derulării Proiectului, part-
enerii, exprimându-și satisfacția de colaborarea bună cu partenerul de proiect BŞ US-
ARB. A trecut în revistă scopul, obiectivele, impactul și relevanţa proiectului, mobil-
itățile și impactul activităților de instruire, elaborarea/testarea Curriculumul modulului 
pilot 3. Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari.

Elena Harconița, director BŞ USARB, în comunicarea Proiectul LNSS – factor im-
portant în adoptarea schimbărilor, a evidențiat importanța Proiectului pentru ridicar-
ea bibliotecilor-participante la standardele educaţionale şi profesionale internaţionale 
prin faptul că propune şi dezvoltă Programe de calitate privind dezvoltarea personal-
ului de bibliotecă şi într-o manieră profundă, în condiţia absenţei finanţării naţionale, 
regionale şi locale. A contorizat activităţile de Proiect în cadrul pachetelor de lucru, mo-
bilitățile, prezentarea/testarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica de dezvoltare 
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a colecţiilor bibliotecii, vizibilitatea Proiectului (site-ul USARB, sit-ul pagina Proiectului, 
site-ul Ministerului Educaţiei, rețele sociale, comunicări în cadrul colocviilor, articole în 
publicații de specialitate, materiale promoționale).

Rapoartele privind organizarea LIBRARY NATIONAL AWARENESS DAY - 2017 
la Academia de Administraţie Publică și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
au fost prezentate de Silvia Dulschi dr., conf., șef Direcție știință și doctorat, AAP și 
Aculina Mihaluţa, dir. adjunct BŞ USARB. Ziua de 3 mai 2017 a încheiat festivităţile 
consacrate Zilei Bibliotecarului - Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile, 
fiind sărbătorită la nivel de Guvern cu participarea Vice-ministrului Culturii Igor Şarov. 
În biblioteci au fost desfăşurate diverse activități consacrate Cărţii, Lecturii, Bibliotecii 
şi Bibliotecarului.

Cu impresii de la Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP): 
cunoştinţe si abilităţi noi au venit bibliotecarele USARB, participante la Trainingul din 
5-6 iunie 2017 - Gabriela Cazacu, Gherda Palii, Tatiana Pogrebneac, care au au vorbit în 
limba engleză, demonstrând dexterităţile linguale şi de prezentare în public.

Şedința a continuat cu Sesiunea de întrebări și răspunsuri, discuții pe marginea 
implementării proiectului la BŞ AAP și BŞ USARB. Reprezentanții Erasmus+ și membrii 
echipei de implementare a proiectului au discutat succesele dar și întrebările apărute 
pe perioada de referință (1,5 ani): produsul final al Proiectului; expertizarea Curriculu-
mului; utilizarea resurselor disponibile; renunțarea la softul planificat în favoarea unor 
echipamente necesare; recomandări privind continuarea/lansarea Proiectului la nivel 
naţional; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri la Oficiul Naţional 
Erasmus+ în Moldova cu contabili și invitați ai Ministerului Finanţelor privind soluțion-
area diverselor situații financiare; explicații privind modalitățile tehnice de transfer 
a resurselor financiare pentru parteneri; viziunea de ansamblu a partenerilor asupra 
modulelor Curriculumului.

Ana Bejenaru, contabilă șef la USARB a relatat despre experiența pozitivă a ges-
tionării financiare a Proiectului, a răspuns la întrebări ce vizeaza aspectul financiar al 
proiectului, relatii cotractuale, probleme de transfer, contul personal al proiectului, 
gestionarea informatizată a cheltuielilor și veniturilor.

În final, reprezentanții oficiali ai Erasmus+ Cladia Melinte și Cristina Gherman 
s-au arătat multumiți de mersul și rezultatele ședinței de monitoring, ideea promovării 
monitoringului în acest Proiect, anume la Bălți, fiind binevenită, Biblioteca Ştiinţifică 
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având experiență deja în câteva proiecte internaționale. S-au pus accentele și au 
fost apreciate bunele practici împărtășite, punctele forte, promovarea și vizibilitatea 
proiectului, comunicarea eficientă și relațiile frumoase ale partenerilor de Proiect, 
ceea ce asigură o reușită și o bună finalitate a Proiecului, o eventuală colaborare pe 
viitor și în alte proiecte ERASMUS+.

Bibliotecile au fost îndemnate să profite de posibilitățile Erasmus+ pornind de 
la această frumoasă experiență și de a solicita partenerilor aplicarea în proiecte, con-
tribuind la internaționalizarea universităților prin inernaționalizarea personală.

Dr. Nelli Amarfii-Railean a specificat importanța proiectelor la USARB, relațiile 
de conlucrare și disponibilitatea angajaților Bibliotecii care este un model nu numai 
pentru bibliotecile din țară dar și chiar cele europene. Musafirii Bibliotecii, ambasadori, 
profesori invitați din Europa sunt întotdeauna fascinați de organizarea, serviciile, per-
sonalul competent, deschis și binevoitor, Biblioteca fiind un atu al USARB.

Elena Harconița a mulţumit echipei de bibliotecari USARB, Rectoratului şi cadre-
lor didactice pentru înţelegere şi colaborare, reprezentanților Erasmus+ pentru susți-
nere și asistență relevantă, BŞ AAP care a făcut opţiunea anume pentru partenerul de 
la Bălţi.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrației USARB, echipele de 
participanți în proiect ai BŞ AAP și BŞ USARB, bibliotecarii USARB.

Proiectul Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea biblio-
tecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi 
reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior CBHE Project 561633LNSS a fost inițiat în 15.10.2015, data 
încheierii - 14.10.2018, durata proiectului - 36 luni.
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