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• Noile modernizări bibliotecare, create în cadrul

Proiectului MISISQ (2013-2016) se cuvine a fi

exploatate în cea mai mare măsură pentru a

asigura şi susţine calitatea în procesele de

învăţămînt şi cercetare.

• Numai în condiţia unei dezvoltări rentabile a

componentei de Cultură a Informaţiei este

posibilă utilizarea eficientă a mijloacelor şi

resurselor informaționale.

Cultura
informaţiei -
obiectiv  
prioritar 



Acţiuni 
curente

• Analiza necesităţilor nformaţionale ale studenţilor şi formatorilor

Acţiuni 
curente

• Organizarea trainingurilor pentru formatori

Acţiuni 
curente

• Implementarea unor programe de cultura informației furnizate de 
bibliotecari din fiecare universitate parteneră

Obiectivul 
principal 

WP3

Dezvoltarea abilităților de cultură a informației în rîndul studenților și profesorilor
moldoveni, în vederea îmbunătățirii studiului de calitate și de a extinde accesul

și utilizarea informațiilor
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Grupul
de lucru
WP3 
Cultura
Informaţiei



Cunoaștere 
și 
schimbare



 Cunoştinţe şi activităţi

 Standardele IFLA - LAU, JESUS. Linii directoare privind cultura

informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / Jesus Lau, Nelly

Ţurcan, (red şi trad), Maria Vătămanu, Natalia Cheradi (trad) ; Asoc.

Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Chișinău : Gunivas, 2010. – 64 p. –

ISBN 978-9975-4070-2-1.

 Standardele ALA privind competenţele de informare pentru învățămîntul

superior (2000), elaborate de Asociaţia bibliotecilor de colegii şi de

cercetare;

Care era 
situaţia
la începutul
Proiectului
în instituţiile
de învăţămînt? 



Participare la  elaborarea  

publicaţiei Accesul la informaţie

şi dreptul de autor , apărută sub 

egida ABRM.



• Partcipare în realizarea proiectului UNESCO : 66 de resurse

electronice elaborate de bibliotecarii instituţiilor de

învăţămînt superior din Moldova au fost publicate la Paris în

anul 2014, în acest important document internaţional, aflat la

ediţia a 2-a, în număr de 668 pagini.

• Studierea şi aplicarea actelor legislative şi a politicilor

Republicii Moldova în domeniul bibliotecilor şi culturii

informaţiei: Legea Cu privire la biblioteci (1994); Codul

Educaţei Republicii Moldova (2014), Strategia Educaţiei -

Educaţie 2020; Strategia Cultura 2020, Strategia Moldova

Digitală 2020 ş.a.



• Şcoala de biblioteconomie (2001-2006), susţinută de
Fundaţia SOROS şi OSI Budapesta - Proiect de
instruire continuă pentru bibliotecarii, inclusiv
bibliotecarii din învăţămînt, care au realizat multiple
instruiri în domeniul culturii informaţiei.

• Publicarea, pentru prima dată în Republica Moldova,
a manualului şi Curriculumulu Bazele Culturii
Informaţiei de către bibliotecarii Universităţii de Stat
„Alecu Russo”din Bălţi, fiind lansate la Conferinţa
Asociaţiei Bibliotecarilor din R.Moldova, care şi-a
ţinut lucrările, în premieră, la Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat “A.Russo”din Bălţi.



Biblioteca Ştiinţifică USARB

• Fiind înfiinţată în anul 1945, către anii 70 ai secolului
trecut, bibliotecarii acumulase o anumită experienţă
şi erau conştienţi de nevoia de a transmite
cunoştinţele bibliotecar-bibliografice studenţilor.

• În anul 2007 Cursul de Cultură a Informaţiei era
primul modul al disciplinei de Tehnologii
Infomaţionale şi comunicaţionale (60 de ore - 5
credite).

• Odată cu aderarea Republicii Moldova la Procesul de
la Bolognia, acesta s-a transformat într-o unitate
independentă cu 1 credit - 30 ore, dintre care 12 ore
de contact.

• Din 2012 - catedra responsabilă de BCI este Biblioteca
Ştiinţifică, care raportează realizarea disciplinei
Prorectorului pentru activitatea didactică.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „N. Testemiţanu”

are instituit Cursul de Cultură a Informaţiei, în planurile de
învăţămînt bibliotecarii promovînd prelegeri şi ore practice
conform orarulu stabilit tuturor studenţilor din anul I de la
toate Facultăţile, rezidenţilor şi doctoranzilor.

Biblioteca Ştiinţifică ASEM promovează traninguri de
instruire în cultura informaţiei din anul 1992, în calitate de o
componentă a disciplinii Introducere în specialitate (8 ore
academice). În anii 2005, 2007, 2012 au studiat necesităţile
informaţionale ale utilizatorilor. Aceste aspecte au fost
abordate în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor noi
pentru învăţămîntul superior economic din Moldova”, finanțat
de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul
învățămîntului superior cu Eurasia (2012-2014), dezvoltat în
parteneriat între Academia de Studii Economice și
Universitatea din Bergen10. Colegii de la ASEM aveau deja
elaborate Curricula Culturii Infomaţiei pentru diverse categorii
de studenţi: Licenţiaţi, Master şi Doctorat.



O experienţă de promovare a cursului de Cultură a Informaţiei a
acumulat de curînd şi Biblioteca Ştiinţifică a Unversităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, care mai întîi asigurase
instruirea formatorilor-bibliotecari în domeniul predării cursului.
Modulul cursului este constituit din 8 ore, inclusiv evaluarea.
Formarea culturii informației membrilor comunității universitare
este direct legată de activitatea educațională, avînd un impact
semnificativ asupra succesului studenţilor.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, cu ajutorul
decanilor Facultăţilor şi în coordonare cu cadrele didactce
organizează lecții de cultură informaței în funcție de nivelul de
formare / dezvoltare al utilizatorilor, accentuînd utilizarea bazelor de
date în domeniul agriculturii: AGORA, Agris, FAOSTAT, CabAbstracts,
dezvoltarea abilităților de management a informațiilor. Etica de
utilizare a informației. Accesul deschis: strategii, beneficii, publicarea
cu acces liber; Baze de date scientometrice: Web of Science
(Thomson Reuters), Scopus (Elsevier), Index Science (eBiblioteca.ru);
Instrumentul Bibliometric Naţional; Clasificarea revistelor științifice;
Indicatorii bibliometrici pentru publicații și autori.

Biblioteca Tehnico - științifică a UTM promovează ore
teoretice și practice ale culturii informaţiei la solicitarea grupelor
de studenţi, au elaborat ghidul de Referinţe bibliografice:
  ֦ Cerințe pentru pregătirea lucrărilor ştiinţifice ale studenților
(teza de an, de licenţă, de masterat etc.) şi le-au postat pe
websit-ul bibliotecii. Cultura informaţiei utilizatorului este
formată prin asistența bibliografică, consultaţii, redactarea
bibliografiilor la cerere ş.a. Este elaborat „Algoritmul de
cercetare al documentelor electronice de pe sit-ul bibliotecii,
promovate activităţi în cadrul Zilelor Bibliotecii, training-uri
privind utilizarea bazelor de date, inclusiv cu sprijinul
distribuitorilor: SpringerLink, Taylor & Francis, etc.

Foarte importante pentru toate bibliotecile universitare 
a devenit, în ultimii ani, Săptămâna Internaţională

a  Accesului Deschis, Săptămâna  Educaţiei Deschise,  
conferinţele, sesiunile de instruire, atelierele de lucru, 

seminariile pentru bibliotecari.



Formarea culturii
informației trebuie să se 

bazeze pe principii
metodologice culturale, 
sistemice, tehnologice, 
principiile integrității și
continuității educației.

Pregătirea Curiculumului pe diverse 
niveluri de instruire, prezentarea lui
Ministerului Educației al Republicii
Moldova şi redactarea unei Note 

informative în care să fie stipulate 
rolul şi importanţa culturii

infomaţiei pentru învăţămîntul
superior din R.Moldova, 

obligativitatea cursului pentru toţi
studenţii,  cel puţin din anul întîi. 

Instruirea
bibliotecarilor

pentru predarea
universitară în

domeniul Culturi
informaţiei. 

Dezvoltarea
suporturilor

didactice de către
bibliotecile -

partenere în proiect.

Elaborarea şi
menţinerea unei
platforme on-line 
pentru instruirea

utilizatorilor.

Ce aşteptări
au avut bibliotecile 
de la Proiectul
MISISQ ?



Membrii grupului WP3 - Formarea competentelor de informare, la prima etapă de
lucru, au elaborat şi difuzat Chestionarul de studiu al serviciilor de informare /
bibliotecilor din Republica Moldova în vederea identificarii necesitatilor de instruire a
bibliotecarilor formatori. Chestionarul este constituit din 4 secţiuni:

 Sectiunea I: Informatii privind biblioteca;

 Sectiunea II: Informaţii privind personalul din biblioteca;

 Sectiunea III. Competente si necesităţi de instruire.

 Sectiunea IV. Forme de instruire / perfectionare.

Răspunsurile bibliotecarilor - respondenţi au fost analizate, evidenţiind necesităţile
lor de instruire, fiind aşezate într-un tabel excel pentru o mai mare vizibilitate a
subiectelor ce trebuiau învăţate ori consolidate.

CHESTIONAR de studiu
al serviciilor de 
informare / 
bibliotecilor din 
Republica Moldova 
in vederea identificarii

necesitatilor de instruire a 
bibliotecarilor formatori



 În Proiect era specificat: „Cursuri de educație vor fi livrate

bibliotecarilor - responsabili pentru instruirea utilizatorilor și

furnizarea serviciilor de informare. Vor fi instruiți 30 de bibliotecari

universitari în 2 grupe, fiecare grupă ~ 32 ore academice.

Materialul de curs pentru 4 module de instruire vor fi pregătite cîte

2 ore academice fiecare.

 Temele în prezent fierbinti: tehnologii moderne de informare și

comunicare, resurse informaționale pentru cercetători și strategii

de management, căutarea resurselor informaționale, material de

curs este format din teorie, exerciții practice, versiunea web și

PPT”.

 De ce prezentăm aceste detalii, poate obositoare pentru cineva?

Fiindcă dorim să demonstrăm că Proiectul a avut un management

excelent, o transparenţă explicită, o foarte bună organizare şi tot

ceea ce a fost stipulat în forma scriptică a Proectului, a fost şi

realizat cu desăvîrşire.

MANAGEMENTUL

PROIECTULUI



Urmare analizei chestionarelor a fost stabilită agenda, pentru 2 sesiuni de instruire care a

inclus subiectele:

 Identificarea necesităților de informare, principii structura şi acces la baze de date.

Regăsirea informațiilor pe Internet - motoare de căutare, rețele sociale, rețele

profesionale;

 Căutarea în baze de date: strategii, câmpuri de căutare, filtre, operatori logici,

gestiunea rezultatelor; Bazele de date și serviciile specifice marilor distribuitori:

Elsevier (ScienceDirect, SciVal), Wiley, SpringerLink…;

 Evaluarea rezultatelor și performanței în cercetare – principii de scientometrie, baze

de date specifice. Exerciții practice în Web of Science, Journal Citation Report,

Scopus, Google Scholar;

 Instrumente de descoperire a informației din baze de date multiple: prezentare și

principii generale. Instruire practică în PRIMO, componenta specifică ALEPH,

implementată în Republica Moldova.

Sesiuni 

de instruire



• Procesul de cercetare si publicare: citarea bibliografica,
stiluri de referinte, adecvarea stilurilor la domeniu şi la
cerinţele publicaţiilor.

• Softuri personale de gestiune a informatiei, exercitii
practice cu EndNote, Mendeley, Zotero;

• Comunicarea informației. Etica utilizării informației.
Plagiatul / Detectarea plagiatului / Metode de evitare a
plagiatului;

• Managementul datelor de cercetare – standardele
europene;

• Metodologie de predare/instruire utilizatori: principii de
alcătuire, structurare a PPT, totorialelor online, softuri
specifice de elaborare a tutorialelor online;

• Instruire practică în crearea de tutoriale online:
CamStudio, soft de înregistrare şi captura live de
ecrane.



• Astfel în perioada 9-11, 14-16 martie 2016, au fost organizate sesiuni de training WP3 Cultura
informației, locul desfăşurării România, Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu”, Biblioteca „Valeriu Bologa".

• Formatorii cursului au fost colegii din bibliotecile universitare din Caunas (Lituania, Daiva
Iurcshaitene, Lina Saferiene), aplicanţii Proiectului, Riga (Letonia, Larisa Levinoka), precum şi
gazdele - bibliotecarii instituţiei medicale clujene, participanţii europeni ai Proiectului (Violeta
Platon, Cristina Ungur, Ramona Nagy).

• De asemenea, programul a inclus vizite de documentare la Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga”, Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Biblioteca
Judeţeană „Octavian Goga”, la  Muzeul de istorie al mineritului în sare din Transilvania -Salina 
Turda, turul oraşului Cluj-Napoca.



CHESTIONAR  
DE EVALUARE

CURS DE FORMARE 
A FORMATORILOR

Chisinau,
19-20 mai 2016



Feedback-ul Sesiunilor de training WP3 Cultura
informației

• Conform feedback-ului realizat, participanţii au

menţionat ca a fost o organizare excelentă a

cursului, calitatea şi accesibilitatea informaţiei,

claritatea formatorilor, exprimîndu-şi dorinţa de

colaborare şi comunicare pe viitor.

• Participanţii au primit Certificate de formatori,

cunoştinţele şi experienţele acumulate urmînd a fi

aplicate în activitatea bibliotecilor respective.

• Etapa următoare a fost diseminarea (în fiecare

instituţie) informaţiilor de la sesiunile de training.

Raport privind Sesiunile de 
training WP3 Cultura informației

III. Utilitatea
cursurilor 
si a temelor 
abordate pentru 
formatori

http://misisq.usmf.md/images/WP_3/inf.formare_Cluj.pdf


Feedback-ul Sesiunilor de 
training WP3 Cultura

informației

• Organizare excelentă,
calitatea şi  accesibilitatea
informaţiei, claritatea
formatorilor, exprimîndu-şi 
dorinţa de colaborare şi 
comunicare pe viitor. 

• Participanţii au primit
Certificate de formatori, 
cunoştinţele şi 
experienţele acumulate
urmînd a fi aplicate în 
activitatea bibliotecilor
respective. 

• Etapa următoare a fost
diseminarea (în fiecare
instituţie) informaţiilor de 
la sesiunile de training.

Raport privind Sesiunile de 
training WP3 Cultura

informației

Utilitatea
cursurilor 

și a temelor 
abordate pentru 

formatori

http://misisq.usmf.md/images/WP_3/inf.formare_Cluj.pdf


Cluj, România, 9-16 martie 2016
• Un schimb de experienţă foarte binevenit
• Programul a fost bine structurat si destul de relevant
• Programul a fost bine gîndit şi prezentat
• Buna organizare a cursurilor, primirea caldă, amabilitatea şi ospitalitate
• Organizare excelentă
• Formatori foarte competenţi
• Mulţumim pentru grija şi confortul asigurat
• Prezentările au fost pe măsura aşteptărilor
• Competenţă profesională, o echipă performantă condusă de un manager competent 

şi modern
• A fost totul excelent, organizare şi prestare de înaltă calitate
• Grup minunat de formatori

Chişinău, 19-20 mai 2016
• A fost un curs de formare foarte util
• Totul a fost foarte bine
• Utilitatea tuturor lucrurilor învăţate, atmosfera excelentă
• Deschidere şi atitudine specială faţă de cursanţi
• Disponibilitatea instructorilor de a răspunde la orice întrebare şi de a ajuta în orice demers legat 

de instruire
• Competenţa formatorului, 
• Exemplele din practica personală de lucru
• Prezentarea informaţiei bine structurată
• Utilitatea temelor prezentate
• Formator de o prestaţie excelentă
• Modul de prezentare la cel mai înalt nivel
• Atît partea teoretică cît şi cea practică, interactivă au fost pe măsura aşteptărilor
• Informaţii foarte utile pentru elaborarea şi prezentarea cursului Bazele culturii informaţiei
• Stilul de prezentare, formator experimentat, stil original
• Ambianţă plăcută, motivantă
• Modul de predare: explicitate, coerenţă, profesionalism
• Instruirea a fost organizată la superlativ. Bravo
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prezentare utilitate timp acordat nivel

excelent 14 10 7 12
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Softuri  personale  de gestiune  a 
informatiei,  exercitii practice  cu 

EndNote Mendeley, Zotero

potrivit bun excelent



Campania 
Zilele Culturii
Informaţiei
(etapa I)

În perioada 1-15 iunie 2016 a fost organizată Campania Zilele Culturii Informaţiei

în bibliotecile universitare - participante ale Proectului MISISQ. 

Bibliotecile au pregatit programe complexe care au inclus: 

consolidarea suportului didactic al cursului, traducerea 
şi adaptarea materialelor sesiunii de training WP3 
Cultura informaţiei

pregătirea portofoliului pentru Campania de formare a 
formatorilor (mapă de reţea cu materialele de instruire 
realizate în cadrul proiectului la WP3 MISISQ.)

identificarea necesităţilor de instruire, elaborarea 
activităţilor practice

selectarea cursanţilor





La şedinţele de inaugurare au fost prezentate: 
• obiectivele şi realizările Proiectului TEMPUS MISISQ, componenta WP3 – Cultura

informaţiei; 

• competenţe în cultura informaţiei a specialistului prin prisma proiectelor internaţionale; 

• cultura informaţiei digitale – element esenţial pentru cultura informaţiei; 

• standarde internaţionale de competență în cultura informației pentru învățământul
superior. 

Grup 
ţintă

bibliotecarii -
asistenţi 

universitari, 
promotori ai 

Cursului Cultura 
Informaţiei

bibliotecarii
responsabili de 

instruirea 
utilizatorilor 

privind Cultura 
Informaţiei,

Gen de 
acţiuni

exerciţii
practice

prezentări
în Power 

Point

training-
uri

sesiuni de 
căutare



regăsirea informațiilor
pe Internet - motoare de 

căutare, portaluri, 
directoare, baze de date, 

rețele sociale, rețele
profesionale / de 

cercetare 

procesul de citare şi 
prezentare a referinţelor; 

utilizarea meniului 
References din Microsoft 
Word; metode de evitare

a plagiatului

demonstrarea unor 
programe gratuite de 

verificare şi detectare a 
plagiatului disponibile

on-line 

exerciţii practice în
softurile personale de 
gestiune a informaţiei
EndNote, Mendeley şi 

Zotero

managementul datelor 
de cercetare -

standardele europene,  
OpenAIRE, repozitorii 
instituţionale Zenodo, 

Accesul Deschis, reviste 
OA, DOAJ, OAJI 

Instruire practică în 
PRIMO

evaluarea rezultatelor și
performanței în

cercetare; factorul de 
impact, elemente de 

scientometrie

realizarea unei strategii 
de căutare în baze de 

date la care este abonată 
universitatea; operarea

în aplicaţiile Google 
Scholar, Publish or Perish 

Instruire practică în
crearea de tutoriale on-
line; CamStudio, soft de 
înregistrare şi captura

live de ecrane

Sesiuni 
de 

instruire



• Campania de informare în Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, director Ludmila Costin, a

întrunit 12 bibliotecari încadrați în relațiile cu publicul utilizator.

• Grupul de bază al cursanților, în număr de 5 persoane, care vor susține nemijlocit lecțiile de

cultura informației pentru comunitatea universitară, dar și pentru cercetătorii din cadrul

instituțiilor de cercetare de profil agricol, au beneficiat de un curs teoretic cu prezentări Power

Point conform programului stabilit, susținut de către participanţii la cursurile de instruire WP3-

TEMPUS MISISQ: Ludmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobețchi și Ana Rurac.

• Prin intermediul softului Publish or Perish au fost efectuate exerciţii practice în Scopus şi Google

Scholar. Instruiri practice și sesiuni de căutare au fost realizate în platforma de integrare a

resurselor PRIMO și în cataloagele on-line ale unor biblioteci din ţară şi din străinătate.

• Au fost demonstrate programe gratuite de verificare şi detectare a plagiatului disponibile pe

Internet.

Biblioteca Republicană 
Ştiinţifică Agricolă 



• În cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, director Liubovi Karnaeva, în vederea

accesării şi utilizării platformei PRIMO ca şi punct unic de acces la informaţii,

au fost instruiţi bibliografii şi bibliotecari în număr de 37 de persoane.

Utilizarea bazelor de date de profil medical şi farmaceutic este o direcţie

prioritară în activitatea bibliotecarilor din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice

Medicale, de accea au fost organizate cîteva sesiuni de formare vis-a-vis de

acest subiect. Au fost instruite 17 persoane. Specialiştilor de la relaţii cu

publicul şi bibliografilor le-au fost formate deprinderi de gestionare a datelor

bibliografice cu ajutorul platformelor Mendeley, Zotero, EndNote.

• În cadrul modulului Tehnologii şi strategii de evaluare a informaţiei ştiinţifice

au fost instruiţi 15 bibliotecari. Bibliotecarilor li s-au demonstrat posibilităţile

de accesare şi arhivare în Repozitoriul Instituţional. Despre dreptul de autor

şi plagiat s-a discutat în cadrul unei mese rotunde.

Biblioteca Științifică
USARB

În şedinţa de inaugurare a Campaniei la Biblioteca Ştiinţifică USARB,

directorul Elena Harconiţa, a vorbit despre realizările şi obiectivele

Proiectului TEMPUS MISISQ, WP3 – Cultura informaţiei, cultura informaţiei

în învăţămîntul superior şi serviciile infobibliotecare moderne, standardele

privind cultura informaţiei şi integrarea lor în învăţămîntului superior din

Moldova. La sesiune au participat 32 de bibliotecari din Serviciul

Comunicarea colecţiilor, încadrați în relațiile cu publicul utilizator, inclusiv

12 bibliotecarii - asistenţi universitari, promotorii Cursului, care vor susține

nemijlocit orele de Cultura Informației pentru comunitatea universitară

(studenţii anului I de la toate facultăţile şi elevii Liceului Teoretic Republican

„Ion Creangă”), inclusiv pentru masteranzi şi doctoranzi. Programul a fost

susținut de către participanţii la cursurile de instruire WP3- TEMPUS

MISISQ: Elena Harconiţa, Elena Stratan, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo şi

formatori locali implicaţi O. Dascal, M. Staver, A. Hăbăşescu, A. Lîsîî, N.

Culicov, M. Magher. Bibliotecarii au studiat platforma de integrare a

resurselor ExLibris PRIMO, componenta specifică ALEPH, implementată în

Republica Moldova, şi-au deschis conturi în Google Academic, în softurile

personale de gestiune a informatiei: Mendeley, EndNote şi Zotero.

Biblioteca Ştiinţifică 
Medicală 



La Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, director dr. Silvia Ghinculov, în cuvîntul de

deschidere dna Ala Cotelnic, prof. univ., dr. hab., Prim-Prorector pentru

activitatea didactică a ASEM, a subliniat importanţa participării BŞ a ASEM la

Proiectul MISISQ şi importanţa deţinerii cunoştinţelor privind Cultura

Informaţiei pentru studenţi, profesori, bibliotecari. Activitatea a continuat cu

prezentarea „Proiectul TEMPUS MISISQ, WP3 - Cultura informaţiei: obiective,

realizări”, susţinută de dr. Silvia Ghinculov, director BŞ a ASEM şi cu

comunicarea „Competenţe în Cultura informaţiei a specialistului prin prisma

proiectelor internaţionale” susţinută de Silvia Habaşescu, şef secţie

Bibliografie. Aspectele normative şi legale privind Cultura informaţiei au fost

prezentate de Ina Nicuţă, specialist principal, secţia Bibliografie. Activităţile

de instruire au fost prezentate de: Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu, Ana

Muntean, Ana Gudima, Elena Railean, Silvia Habaşescu, Ana Muntean, Alla

Iarovaia, Elena Pancratov, Svetlana Studzinschi, Ina Nicuţă. Ultima zi a

Campaniei a fost dedicată actualizării Curriculelor privind Cultura informaţiei

pentru toate categoriile de utilizatori - Ciclul I Licenţă (anul 1, 3), Ciclul

Masterat (anul 1), doctoranzi, cercetători. Curriculele redactate vor fi

aprobate la şedinţa Senatului ASEM din luna decembrie 2016.

• În perioada 1-15 iunie 2016 Biblioteca Ştiinţifică a UPSC a

dat start Campaniei de formare a formatorilor privind

Cultura Informaţiei din cadrul proiectului „Modernizarea

serviciilor informaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii

studiilor” (MISISQ), modulul WP3 Cultura informaţiei.

• La 1 iunie 2016 s-a desfăşurat inaugurarea oficială a

Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura

informaţiei cu participarea reprezentanţilor Şcolilor

doctorale, cadrelor didactice studenţilor şi masteranzilor.

În cadrul acestei şedinţe E. Scherlet, directorul Bibliotecii

a comunicat despre scopul şi obiectivele Culturii

informaţiei, realizările obţinute în această direcţie, dar şi

despre noile abordări în instruirea utilizatorilor. Noile

abordări sunt influenţate de factori precum: teoria

curriculum-ului, modelele anglo-americane de cultură a

informaţiei, metodele de predare/ învăţare centrate pe cei
care învaţă, metodele şi tehnicile de învăţare online.

• Formatori : Ecaterina Scherlet, directorul bibliotecii, Adela Negură,
şef serviciu Informaţional, Svetlana Burlacu, bibliotecar principal,
Irina Ciornaia, bibliotecar principal

Biblioteca Științifică
ASEM

Biblioteca Științifică

UPSC



Programul cursului la Biblioteca Centrală a Universităţi de Stat din
Moldova, director Ecaterina Zasmenco, a inclus atît subiecte teoretice
cît și aplicații practice. Pe lîngă cunoștințele oferite formatorii și
cursanții şi-au împărtășit opiniile, ideile vis-à-vis de subiectele
discutate, dar și despre organizarea instruirii diverselor categorii de
utilizatori privind Cultura informației. Subiectele programului au fost
acoperite de către bibliotecarii formați la sesunile de training,
organizate în cadrul proiectului (08-17 martie 2016, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca), precum și de
alți formatori din rîndul personalului Bibliotecii: Ecaterina Zasmenco,
Musteaţă Victoria, Alexandra Cojuhari, Corovai Ala, Victoria Racu.
Bibliotecarii au beneficiat de un suport didactic (mapa de rețea), care
include în primul rind prezentările formatorilor, dar și alte materiale și
resurse informaționale, menite să consolideze cunoștințele obținute în
cadrul cursului. Cursul a fost audiat de către 13 bibliotecari din diferite
subdiviziuni structurale ale Bibliotecii, cărora li s-au înmînat certificate
respective.

La Biblioteca Tehnico-științifică UTM, director Zinaida Stratan,
cursurile au fost susținute de către bibliotecarii BTȘ care au fost
instruiți la training-ul de formare a formatorilor, organizat la
Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca în perioada
09-17 martie 2016, cît și de alți membri ai Proiectului din cadrul
UTM: Z. Stratan, N. Zavtur, L. Popov, G. Ghenghea, E. Adașan, V.
Nastas. Programul a inclus o tematică vastă de subiecte ce ține de
formarea competențelor specialiștilor din domeniul informării. La
cursuri au participat 15 bibliotecari ai BTȘ din toate serviciile
bibliotecii, responsabili de instruirea și servirea informațională a
utilizatorilor: E. Țurcan, T. Suman, L. Sîrbu, A. Nagornaia, E.
Dobrioglo, V. Șchiopu, E. Stratulat, A. Ianachevici, V. Gordea, N.
Roman, L. Sajin, L. Constantinov, L. Curbanova, D. Dabija, O.
Carpenco. Lecțiile de instruire s-au desfășurat în cadrul bibliotecii
și la Centrul de calcul al UTM. Comunicările au fost prezentate de
către formatori în PowerPoint, pentru lucrările practice s-au
utilizat materiale tipărite. Cursanții au fost activi, intervenind cu
întrebări și sugestii.

Biblioteca Centrală
USM

Biblioteca Tehnico-științifică
UTM



Cunoștințele acumulate

și competențele obţinute

de bibliotecari

în cadrul cursurilor

şi a Campaniilor

de formare

a formatorilor vor

fi aplicate

în activitatea

cu utilizatorii

la predarea, extinderea

şi integrarea unor noi

aspecte în cursul

de Cultura a Informaţiei

în elaborarea

materialelor

promoţionale

şi a tutorialelor

formarea profesională

continuă

Recomandări Impact Aplicare



 Prima etapă a Campaniei Zilele Culturii Informaţiei a
finalizat vara.

 La etapă a doua fiecare instituţie urma să-şi redacteze
Curiculumul pe nivele de instruire şi să redacteze
conţinuturile orelor de curs în corespundere cu
profilul şi specificul instituţiei. Lunile octombrie -
decembrie trebuie să fie lunile de promovare a
Cursului de Cultură a Informaţiei conform orarului
stabilit în fiecare universitate. Temeiul îl constituie
Ordinul Ministerului Educaţiei 1045 din 29 octombrie
2015 , Planul – cadru pentru studii superioare... ( oct.
2015) şi deciziile autorităţilor instituţionale.

• aşezarea cursurilor şi a tutorialelor elaborate de bibliotecari pe o platformă unică, propunem platforma
Moodle, unde fiecare membru al comunităţii academice: student, cadru didactic, cercetător, bibliotecar ar
putea reveni ori de cîte ori ar avea nevoie de cunoştinţe în cultura infomaţiei.

Propuneri:

 Fiecare director de bibliotecă –
parteneră şi neparteneră în acest
Proiect are obligaţiunea de a
demonstra Rectoratelor, întregului
corp didactic şi de cercetători, mai
întîi realizările acestui Proiect şi
necesitatea instruirii obligatorii a
studenţilor în domenul culurii
informaţiei - ca parte componentă a
culturii general umane.

Modul în care 
sunt și vor fi 
transformate 

în practică



Planul – cadru pentru studii superioare (ciclul I -

Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III –

Doctorat)

Aprobat:
Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei  nr.4.1 din 22 

octombrie 2015

Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015

„28. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod
G) are drept scop formarea deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza,
expune, comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul
tehnologiilor informaţionale, în domeniul de pregătire profesională şi în
contexte culturale diverse. Componenta de formare a abilităţilor şi
competenţelor generale este obligatorie şi va include: b) un curs de
tehnologii de comunicare informaţională care va include modulele: Cultura
informaţională, Tehnologii informaţionale, Utilizarea tehnologiilor
informaţionale în domeniul de formare profesională, Noi softuri și riscuri de
utilizare IT în domeniul de formare, Tehnici de comunicare bazate pe
utilizarea IT etc.”



Etapa II Cultura Informației în Bibliotecile universitare în anul de studiu 2016/2017

Nr. 
d/r

Denumirea 
bibliotecii

1. Redactarea Curriculei, a
Fisei disciplinei si Modulele 
cursului de Cultura 
Informației?

2. Promovează oare Biblioteca cursul de Cultura Informației si 
este el oare integrat in planurile de învățământ ?

3. Câte ore si câte credite are cursul ? 4. Câte grupe, 
câți studenți 
audiază cursul 
in acest an ?

5. Câți 
bibliotecari sunt 
implicați ?

1. Biblioteca
Ştiinţifică ASEM

Da Cursul Cultura Informației este promovat activ, pe tot 
parcursul anului, de toți colaboratorii bibliotecii. 

Nu este integrat in planurile de învățământ dar este inclus în 
orar în baza deciziei senatului ASEM

Anul 1, Ciclul Licență - 6 ore
Anul 3, Ciclul Licență - 4 ore
Anul 1, Ciclul Masterat - 4 ore 
Doctoranzi - 4 ore

Cursul Cultura Informației nu are credite.

122 grupe, 3 
678 studenți

6 bibliotecari

2. BŞM USMF Da Cursul este integrat în planul de invatamant şi este 

promovat

20 ore 36 grupe, 550 

studenţi

4 bibliotecari

3. Biblioteca
Ştiinţifică
USARB

A fost redactată Fişa 
Disciplinei şi Curriculumul 
cursului Bazele Culturii 
informaţiei. 
De asemenea au fost 
redactate temele şi 
elaborate modulele cursului. 
Au fost incluse subiecte noi: 
Primo, Zenodo, Mendeley,
Zotero etc.

Biblioteca promovează anual disciplina Bazele Culturii 
informaţiei studenţilor din anul I de la toate facultăţile USARB 
(la secţia zi şi cu frecvenţă redusă), fiind integrată în toate 
planurile de învăţămînt- În conformitate cu Planul – cadru
pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, 
studii integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul ME 
nr. 1045 din 29 octombrie 2015 și hotărârea Senatului USARB 
din 22 iunie 2016, proces-verbal nr. 17.

Anul I- 30 ore, (1 credit)  (la învăţămîntul cu 
frecvenţa la zi – 10 ore de contact direct şi
20 ore pentru lucrul individual, la 
învăţămîntul cu frecvenţa redusă – 6 ore de 
contact direct şi 24 ore pentru lucrul
individual). 

32 grupe 1 037 
studenţi 

10 bibliotecari, 
angajaţi prin 
plata cu ora ca 
asistenţi 
universitari la 
USARB.



Etapa II Cultura Informației în Bibliotecile universitare

Nr. 
d/r

Denumirea 
bibliotecii

1. Redactarea Curriculei, a  
Fisei disciplinei si Modulele 
cursului de Cultura 
Informației?

2. Promovează oare Biblioteca cursul de Cultura Informației si este el 
oare integrat in planurile de învățământ ?

3. Câte ore si câte credite 
are cursul ?

4. Câte grupe, câți 
studenți audiază 
cursul in acest an ?

5. Câți 
bibliotecari sunt 
implicați ?

4 Biblioteca 
Ştiinţifica a UPS 
„Ion Creanga”

Da, parţial Biblioteca promovează cursul Cultura Informaţiei, modulul Cultura 
informaţiei este integrat în planurile de învăţământ. Denumirea 
cursului: Cultura informaţiei. Tehnologii informaţionale. 
Facultatea/catedra responsabilă de curs: Ştiinţe Exacte şi Tehnologii 
Informaţionale, Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale în 
Instruire

8 ore : 2 ore prelegeri, 6 
ore laborator

25 grupe / 
aproximativ 500 
studenţi

4 bibliotecari

5 Biblioteca 
Republicană 
Ştiinţifică 
Agricolă a UASM

Am iniţiat elaborarea
Curriculei şi Fişei disciplinei.
Modulele cursului de cultură
a informaţiei au fost
elaborate. Dar am inteles ca
trebuia sa lucram toti
impreuna pentru a fi
coordonat şi aprobat de
Ministerul Educatiei.

În planul universitar al UASM ”Bazele culturii informaţiei” nu sunt
incluse ca disciplină de studiu. Procesul de formare şi dezvoltare a
culturii informaţiei utilizatorilor BRŞA se organizează sub formă de lecţii
şi programe speciale adaptate şi completate cu subiecte noi:Catalogul
partajat al bibliotecilor universitare din RM; Repozitoriul instituțional;
Managementul datelor de cercetare; Aplicaţii pentru gestiunea
referinţelor bibliografice etc.
Lecţiile sunt organizate cu susţinerea decanilor facultăţilor, în
coordonare cu diriginţii de grupă, fiind desfăşurate de regulă în cadrul
orelor grupei (pentru studenţii anului I), şedinţelor cercurilor ştiinţifice
şi a cursului Metodologia cercetării ştiinţifice (masteranzi, doctoranzi).
Pentru categoria de utilizatori - profesori se organizează programe
speciale, cum ar fi: programul „Scientometrie”, pentru cercetătorii
instituţiilor ştiinţifice din domeniul agricol - programul „Acţiuni de
informare extramuros”.

2 ore 30 de grupe 5 bibliotecari



Etapa II Cultura Informației în Bibliotecile universitare
Nr. 

d/r

Denumirea 

bibliotecii

1. Redactarea  

Curriculei, Fisei 

disciplineie si Modulele 

cursului de Cultura 

Informației

2. Promovează  Biblioteca cursul de Cultura Informației si 

este el oare integrat in planurile de învățământ ?

3. Câte ore si câte 

credite are cursul ?

4. Câte grupe, 

câți studenți 

audiază cursul in 

acest an ?

5. Câți 

bibliotecari 

sunt implicați 

?

6 BTŞ UTM Este elaborată Curricula la 
disciplina Bazele Culturii 
Informației. Predarea 
disciplinei nu este 
introdusă în orar; se 
realizează la cererea 
îndrumătorilor de grupă, de 
asemenea (obligatoriu), în 
cadrul înregistrării grupelor 
studențești ai anului I la 
bibliotecă.

Metode de promovare: informarea decanilor și îndrumătorilor de 
grupă în cadrul ședințelor Senatului, Consiliului Administrativ sau a 
ședințelor cu destinație specială ale corpului didactic; reflectarea 
informației în Ghidul utilizatorului BTȘ UTM și pe site-ul bibliotecii; 
plasarea afișelor publicitare la filialele bibliotecii, decanate, în holul 
blocurilor de studii; comunicarea informației în contextul excursiilor 
prin bibliotecă, convorbirilor individuale și de grup cu studenții etc.

6 ore: 2 ore – prelegeri, 4 
ore – lecții practice.

73 grupe/1360 
(85%) studenţi 

15 bibliotecari

7 Biblioteca
Centrală USM

Au fost incluse subiecte noi 
precum cele ce țin de 
Primo, Repozitoriul 
instituțional, Mendeley. 
Reference Manager (pentru 
masteranzi, doctoranzi)  

Biblioteca promovează cursul de Cultura Informatie evident, dar 
acesta nu este integrat în planurile de învățămînt. 

În cazul facultăților de Științe ale vieții și Științe Reale Bibliotecii i se 
ofera 2 ore in cadrul cursului Bazele cercetării.

Cursul nu are credite.
Numărul de ore este 
limitat la 2 și sunt bazate 
pa partea practică a 
cursului. Orele sunt 
organizate în baza unui 
orar suplimentar 
coordonat cu decanatele 
facultăților.

2 260 de studenți 7 bibliotecari

TOTAL



BŞ ASEM BC USM BŞ USARB BŞ UPS BRŞA UASM BTŞ UTM BŞM USMF

Număr ore per grupă 18 2 30 8 2 6 20

Număr grupe 122 0 32 25 30 73 36

Număr studenţi 3678 2260 1037 500 400 1360 550

Bibliotecari 6 7 10 4 5 15 4

18 2 30 8 2 6 20122 0 32 25 30 73 36

3678

2260

1037

500 400

1360

5506 7 10 4 5 15 4

Cultura informatiei în cifre

Număr ore per
grupă
Număr grupe



• La 1 octombrie 2016 a demarat Cursul Bazele Cultură Informaţiei conform orarului stabilit.

• Disciplina „Bazele Culturii informaţiei” este promovată studenţilor din anul I de la toate facultăţile (la secţia zi şi cu
frecvenţă redusă);

• Este inclusă în toate planurile de învăţămînt în volum de 30 ore (la învăţămîntul cu frecvenţa la zi – 10 ore de contact
direct şi 20 ore pentru lucrul individual: la învăţămîntul cu frecvenţa redusă – 6 ore de contact direct şi 24 ore pentru
lucrul individual).

• Responsabil de promovarea disciplinei este directorul Bibliotecii Ştiinţifice, Elena Harconiţa

• Temeiul: Ordinul Rectorului nr. 05-596 din 26.10.2012. În conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare
(ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015), punctul 28 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor
generale (cod G), în planurile de învăţămînt la toate sprecialităţile, la anul I de studii se va include disciplina
obligatorie Bazele Culturii Informaţiei ca componentă de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, (cod G), în
volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins.

• Coordonator al cursului este desemnată Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor şi Centru de Cultura
Informaţiei.

• Prodecanii facultăţilor formează grupe a cite 25-30 de studenţi (atît la secţia cu frecvenţa la zi, cît şi cu frecvenţa redusă)
şi includ în orarul facultăţilor disciplina nominalizată, de comun acord cu Biblioteca Ştiinţifică, în perioada 01 octombrie -
24 decembrie, anual.

• Cursul este predat de 10 bibliotecari - asistenţi universitari angajaţi prin plata cu ora la USARB

Modelarea 
Portofoliului 

Cursului Bazele 
Culturii Informaţiei

La Biblioteca 
Ştiinţifică USARB



• Au fost redactate FIŞA unităţii de curs şi CURRICULUM-ul la
disciplina Bazele Culturii Informaţiei anul universitar 2016/2017
pentru studenții anului I de la toate Facultăţile, aprobat la
şedinţa Consiliului Administrativ a BŞ USARB (Procesul verbal nr.
8 din 28.09.2016)

• Curriculum-ul oferă o gamă completă de module moderne de
competențe în Cultura Informaţiei, este elaborat în baza
standardelor internaţionale de Cultură a Informaţiei,
recomandărilor grupului de lucru WP3 - Cultura Informaţiei,
Proiectul TEMPUS – MISISQ, Modern Information Service for
Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne
pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor şi în corespundere cu
profilul şi specificul instituţiei

• Predarea cursului Bazele Culturii informaţiei va amplifica statutul
şi rolul inovator al instituţiei bibliotecare în comunitatea
academică, deschiderea spre valorile şi standardele europene
pentru un învăţămînt superior de calitate.



CATEDRA Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo" din Bălţ, disciplina Bazele culturii informaţiei: 

PORTOFOLIU

• Planul – cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii 
integrate ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie
2015 

• Hotărârea Senatului USARB din 22 iunie 2016, proces-verbal nr. 17: În toate planurile
de învăţămînt pentru programe de studii superioare de licență, la anul I de studii este
inclusă unitatea de curs Bazele Culturii Informaţiei ca componentă de formare a
abilităţilor şi competenţelor generale, în volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată
prin calificativul admis/respins.

• REPARTIZAREA NORMEI DIDACTICE, ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

• Calculul volumului sarcinei didactice la catedra Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat "Alecu Russo", disciplina Bazele culturii informaţiei anul universitar 2016-2017

• Ordinul Rectorului Nr. 07-724  din 20.10.2016 Privind remunerarea prin plata cu ora






