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2. Universitatea din Creta, Grecia

3. The Pyramid Grup, Germania

4. Universitatea Transilvania din 
Brașov, România

Parteneri din Europa de est

5. Academia de Administrare 
Publică din Armenia (PAARA) -
coordonator

6. Universitatea de Stat de Limbi 
și Științe Sociale Brusov, Erevan, 
Armenia

7. Universitatea de Stat din Goris, 
Armenia

8. Academia de Administrare 
Publică din Republica Moldova

9. Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți, Republica 
Moldova

10. Academia de Administrare 
Publică pe lângă Președintele
Republicii Belarus

11. Universitatea de Stat din 
Belarus

12. Universitatea Tehnologică de 
Stat din Brest, Belarus

13. Universitatea de Stat „Yanka 
Kupala” din Grodno, Belarus

Parteneri asociați

14. Consorțiul Bibliotecilor 
Electronice din Armenia

15. Consorțiul REM (Resurse 
Electronice pentru Moldova)

16. Biblioteca Națională din 
Belarus



Data lansării proiectului- 15.10.2015

Data încheierii proiectului-14.10.2018

Durata proiectului - 36 luni 



 BUGET TOTAL: 791,628.00€

 p/u Republica Moldova: 105.171,00€

Buget AAP: 49 447,00€ 

Buget USARB: 56 724,00€

Suma alocată pentru anul 2016: 52 585,5€ (50%)

Suma alocată pentru anul 2017: 42 068,4€ (40%)

Suma cheltuită în 2016 AAP: 10755,12€

Suma cheltuită în 2016 USARB: 15552,24€



Consolidarea și modernizarea bibliotecilor  în instituțiile 

învățământ superior din Armenia, Moldova și Belarus ca 

suport pentru educație și învățare continuă.

Obiectivele:
 Elaborarea strategiei de dezvoltarea a personalului de

bibliotecă orientată spre îmbunătățirea standardelor de

calitate și de performanță.

Sporirea nivelului de competențe și abilități a personalului

din bibliotecile instituțiilor superioare de învățământ din

țările partenere.

Dezvoltarea și implementarea programelor de formare a 

abilităților de cercetare a studenților în biblioteci.



 Introducerea serviciilor inovatoare în bibliotecă, 

în special, ale serviciilor on-line.

 Dezvoltarea inițiativelor pentru asigurarea

accesului în biblioteci a persoanelor cu 

handicap.

 Elaborarea politicilor de dezvoltare a colecției 

bibliotecilor pentru  satisfacerea nevoilor de 

informare a personalului academic și studenților 

din fiecare instituție, parte din proiect.



IMPACTUL PROIECTULUI
 Dotarea bibliotecilor cu echipament tehnic modern.

 Reformarea serviciilor din bibliotecile țărilor partenere pentru:

bibliotecari, cadre didactice, studenți, personal auxiliar și

administrativ, persoane cu dezabilități.

La nivel local:

 Utilizatorii (studenții, cadrele didactice) vor beneficia de

Curriculum proiectului și de recalificarea bibliotecarilor, care vor

oferi instruiri calitative părților interesate la următoarele teme:

Esența citării și evitarea plagiatului, Introducere în literatura de

specialitate, Utilizarea Strategii Electronice ale Bazelor de Date Web

și Internet, Cunoașterea surselor și resurselor informaționale

critice, software-ul de biblioteca, etc.

 Vor fi implementate noi politici și planuri de modernizare a

bibliotecii. (Ex: Politica de dezvoltare colectivă și planificare

strategică consolidată)



IMPACTUL PROIECTULUI

La nivel național:

 Proiectul va contribui la instruirea personalului bibliotecii în țările 

participante în proiect.

La nivel regional:

 Vor fi modernizate serviciile de bibliotecă prin implicarea altor

biblioteci și ONG la evenimentele de diseminare a proiectului.

La nivel european:

 Angajamentul partenerilor va crește (prin prezentări la conferințe și

publicarea în reviste internaționale), va conduce la vizibilitatea

bibliotecilor din Armenia, Republica Moldova și Belarus.

Impactul proiectului va fi major și va implica toate părțile interesate din

proiect în cursuri de instruire și evenimente de diseminare.

Proiectul și Curriculum-ul va ajuta nu doar bibliotecarii, dar și o bună parte
a cadrelor universitare și studenți din bibliotecile naționale și publice.



Abilități, competențe obținute

Proiectul LNSS va contribui la dezvoltarea abilităților:

- de management oganizațional;

- de marketing;

- de comunicare și informare, de management în IT.

Va forma aptitudini comportamentale, va conduce la 
cunoașterea limbii engleze, însușirea terminologiei de 
specialitate.



SUSTENABILITATE și CALITATE
 Implementarea calitativă a  proiectului este asigurată de monitorizarea internă și 

externă. 

 Există un sistem de documentație internă și informații de raportare. Toate
operațiunile financiare sunt strict controlate. Rapoartele pentru contabilitatea și
managerul financiar al proiectului sunt transmise la timp.

 Se menține corespondență activă cu coordonatorii de proiect, partenerii din Belarus 
și Armenia, Pyramid Group prin intermediul poștei electronice,”Skype”, "Viber”, 
rețele de socializare. 

 Academia este coordonator național în proiect.

 La 16.12.2016, a avut loc ședința de monitorizare a activităților proiectului  din 
partea Oficiului  Național Erasmus + din Chișinău. (reprezentanți: Claudia MELINTE și  
Ana EFROS).

 La 9.02.2017, a fost organizat un training  pilot, cu participarea experților europeni: 
Angela REPANOVICI și Manolis KOUCOURAKIS. 

 Rezultatele proiectului  au fost raportate și discutate la ședința Senatului APA din 7 
martie 2017. 



SURSE FINANCIARE ȘI LOGISTICE PENTRU SUSȚINEREA 
REZULTATELOR PROIECTULUI

APA a fost familiarizat cu regulile de gestionare a grantului. 

La ședința de lansare a proiectului (Brașov, România) 
coordonatorul de proiect a informat și a explicat în detaliu 
membrii consorțiului cu privire la utilizarea grantului.

Coordonatorul proiectului informează despre utilizarea grantului 
prin întâlniri în cadrul proiectorului, e-mail-uri, videoconferințe și 
telefon.

Nu întâlnim dificultăți în gestionarea subvențiilor, toate întrebările  
sunt soluționate prin comunicarea directă prin e-mail cu 
coordonatorul de proiect din Armenia, cu directorul financiar în 
Georgia. Toate cheltuielile au documente justificative.



Cooperare și parteneriat



 Proiectul este coordonat de Tereza Khechoyan, prorector Relații 
Internaționale al Academiei de Administrație Publică din Armenia,

(PAARA) responsabilă  de conducerea, monitorizarea și controlul   

implementării proiectului.

 AAP, în calitate de partener, întreține bune relații cu partenerii din 
Armenia, Belarus, Moldova și țările UE.

 Modulele de instruire au fost dezvoltate prin echipe formate din 
parteneri din 3-4 țări, fiecare partener fiind responsabil de un anumit 
modul de instruire. 

 Limba principală de comunicare este limba engleză.

 În procesul de lucru asupra modulelor are loc schimbul de experiență 
cu partenerii din proiect.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI



PARTICIPAREA STUDENȚILOR

• Biblioteca Științifică  AAP organizează sesiuni de instruire, 
seminare, ateliere de lucru, training-uri pentru cadrele 
didactice, masteranzii, doctoranzii AAP, funcționarii publici
etc.

• Biblioteca organizează manifestări științifice  cu studenții și 
profesorii AAP, funcționarii publici precum: Zilele Accesului
Deschis, Zilele de informare, Ziua de Sensibilizare privind 
Biblioteca și altele. 

• La cursurile de Cultura informației  participă: masteranzi,
doctoranzi, funcționari publici.



RELEVANȚA PROIECTULUI



 Implementarea proiectului LNSS se desfășoară în conformitate cu legislația R 
Moldova.

 Însușirea și utilizarea   limbii engleze pentru scopuri specifice;

 Instruirile din cadrul proiectului sunt destinate să îmbunătățească nivelul de 
competențe și abilități  a personalului de bibliotecă;

 Dezvoltarea bibliotecilor inovatoare care să corespundă nevoilor 
fundamentale ale bibliotecilor secolului  XXI.

 Implementarea unui program de inovare, de dezvoltare a personalului de 
bibliotecă ;

 Proiectul LNSS  sporește calitatea managementului universitar și contribuie la 
mobilitatea personalului din bibliotecă, sporind prestigiul profesiei de 
bibliotecar;

 Proiectul vizează promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

 Crearea condițiilor adecvate  de prestare a serviciilor  de bibliotecă pentru 
persoanele cu nevoi speciale.



Prezentarea scopului, obiectivelor și acțiunile realizate în
cadrul proiectului la ședința de lucru al Oficiului Național
Erasmus+ cu participarea reprezentanților naționali ai
proiectelor Erasmus+ selectate în 2015 și France DANTIN,
reprezentant al Agenției Executive pentru Cultură, Educație

și Audiovizual (EACEA) în Moldova.

Biblioteca științifică AAP - partener în Proiectul
„Modernization of academic library services in Moldova”,
finanațat de Norvegian Cooperation Programme in Higher
Education with Eurasia (parteneri 18 biblioteci universitare).
https://newinformationservices.wordpress.com/

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ÎN CADRUL PROIECTELOR ERASMUS+





”
Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014

Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

https://newinformationservices.wordpress.com/


Echipamentul tehnic achiziționat în cadrul proiectului

IV. Equipment Costs 23600,00 511471,00 4594,53 99575,00 19005,47 411896,00

IV.1 Interactive whiteboard 700,00 15170,75 922,83 20000,00 -222,83 -4829,25

IV.2 Video Projector 700,00 15170,75 524,86 11375,00 175,14 3795,75

IV.3
Laser Multifunction 
Device -Table Version 300,00 6501,75 260,70 5650,00 39,30 851,75

IV.4

Notebook Intel Core i5 
4th Gener "15-19" 6GB 
RAM 700,00 15170,75 687,51 14900,00 12,49 270,75

IV.5
Mutifunction Printer
(print,copy,scan,fax) 2200,00 47679,50 2198,64 47650,00 1,36 29,50

IV.6

Online information 
literacy course 
software(E Learning 
resources) 19000,00 411777,50 19000,00 411777,50

Nr. Ord. Activitatea Suma totală proiect Cheltuieli efectuate Diferența

Euro MDL Euro MDL Euro MDL







Lansarea proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: 

modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin 
dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”. 

7-10 martie 2016, Brașov, România



Kick off meeting, Brasov 2016:
• familiarizarea cu problemele actuale ale bibliotecilor; 

 reiterarea necesității instruirii personalului bibliotecar, 
în scopul modernizării serviciilor din bibliotecă;

 Identificarea oportunităților oferite de proiect și 
așteptările din partea universităților participante în 
proiect. 

S-au stabilit:

 criteriile și procedurile comunicării între parteneri, 
managementul, procesul decizional, funcțiile 
grupurilor de acțiune.

 metodele de cooperare, procedurile de monitorizare, 
inclusiv modul de soluționare a diverselor probleme.

S-au efectuat: 

• prezentarea instituțiilor partenere.

• prezentarea bugetului detaliat al proiectului



Lansarea proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: 

modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin 
dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”.

7-10 martie 2016, Brașov, România



Trainingul Engleza pentru scopuri specifice

4-5 aprilie 2016, USARB, Bălți

7-8 aprilie 2016, AAP, Chișinău

Traineri: Jerald Cavanagh, Institute Librarian, 

Limerick Institute of Technology; 

Padraig Kirby, Senior Library Assistant, Limerick 

Institute of Technology





Trainingul ”Engleză pentru Scopuri Specifice

(ESS)” 

participanti - 22 persoane: bibliotecari, cadre

didactice, doctoranzi, studenți din cadrul AAP.



Trainingul „English for Specific Purposes / Engleza pentru

scopuri specifice”, a cuprins subiectele:

 Engleza pentru scopuri specifice de bibliotecă;

 Managementul esenţial şi competențe pentru bibliotecari

și personalul bibliotecii;

 Cultura informației și aptitudini de cercetare;

 Servicii de bibliotecă inovative on-line;

 Gestionarea colecțiilor bibliotecii electronice: cărți

electronice, baze de date și e-reviste;

 Crearea strategiilor de sensibilizare pentru comunitatea

academică şi utilizatorii bibliotecii, strategii și tactici

moderne de căutare pe Web.





LNSS CURRICULUM TRAINING 

21 august - 3 septembrie 2016,

Limerick, Irlanda



Scopul trainingului: 

îmbunătățirea nivelului de competență și

aptitudini ale personalului bibliotecar din

sistemul învățământului superior din Armenia, 

Moldova și Belarus pentru reformarea și

modernizarea bibliotecilor,

dezvoltarea bibliotecilor inovatoare ca 

un sprijin pentru educație și învățământ pe tot

parcursul vieții.



Activitățile trainingului structurate în 8 module:

•engleza pentru scopuri specifice,

marketingul pentru bibliotecari,

managementul esențial și abilitățile transferabile 

pentru personalul bibliotecii,

engleza în scopuri specifice,

cultura informației și abilitățile de cercetare,

serviciile bibliotecare inovative on-line,

biblioteca electronică,

accesul în biblioteci al persoanelor cu nevoi speciale/

dezabilități,

politica dezvoltării colecțiilor bibliotecilor



Modulul 3. Management esențial și abilități

transferabile pentru bibliotecari 
 Standardele Bibliotecare Internaționale - IFLA, ISO, Biblioteca Congresului,

NISO;

 Negocierea planificării puzzle a Bibliotecii Strategice.

 Abilitatăți de planificare strategice și business pentru bibliotecari;

 Asistență efectivă față de client, deservire și strategii în biblioteci;

 Gestionarea timpului: acordarea priorității (prioritizarea) timpului și volumului de

muncă;

 Administrarea/gestionarea personalului și Structurilor de Personal a Bibliotecii;

 abilități de ascultare și comunicare;

 Ghidul Bibliiotecarilor întru dezvoltarea abilităților de prezentare;

 Abilități de luare a deciziilor, rezolvarea problemelor și Lidership pentru

Bibliotecari;

 Abilităti de intervievare în procesul angajării pentru bibliotecari;

 Managementul (gestionarea) schimbărilor în Bibliotecile secolului XXI.

 Managementul Financiar al Bibliotecilor Moderne, Achiziții și prelucrarea

materialelor bibliotecii. ( LIT, UTBV, UOC, TPG)















ESSENTIAL MANAGEMENT AND TRANSFERRABLE 
SKILLS FOR LIBRARIANS AND LIBRARY STAFF





Ședința de monitorizare a proiectului de către 
Oficiul Național Erasmus+ 

(16 decembrie 2016)



TRAINING PILOT „MANAGEMENT ESENȚIAL ȘI ABILITĂȚI 

TRANSFERABILE PENTRU BIBLIOTECARI”
9 FEBRUARIE 2017

 Modul este conceput pentru personalul didactic din 

bibliotecă și universitate, pentru a spori abilitățile de 

comunicare și de ascultare, abilități de planificare 

strategică și de afaceri;

 Modulul conține informații despre standardele 

internaționale de bibliotecă, servicii eficiente pentru 

clienți, servicii și strategii în biblioteci, managementul 

timpului, managementul personalului;

 Modulul se concentrează pe gestionarea schimbării în 
bibliotecă.



Scopul general al acestui modul este de a îmbunătăți 
competențele profesionale, de a dezvolta noi servicii 
și de a crește gradul de conștientizare a cadrelor 
universitare și a bibliotecilor.



Obiectivele modulului:

 Dezvoltarea cunoștințelor bibliotecarilor cu privire la 

managementul esențial;

 Îmbunătățirea abilităților de leadership;

 Să se asigure că participanții sunt instruiți în planificarea 

strategică și de afaceri;

 Dezvoltarea competențelor în rândul personalului 

bibliotecilor, a personalului universitar în gestionarea 

corectă a timpului și a volumului de muncă.



Rezultatele cursului
Cunoștințe și înțelegere:

 Definirea standardelor internaționale de bibliotecă;

 Elaborarea și implementarea planurilor de afaceri și strategice pentru 

bibliotecă;

 Utilizarea terminologiei corespunzătoare;

 Să înțeleagă importanța schimbării bibliotecilor din secolul XXI;

 Să înțeleagă modul de gestionare a personalului, abilitățile specifice

necesare  într-o bibliotecă modernă;

 Dezvoltarea conștientizării legăturii dintre gestiunea financiară 

modernă a bibliotecii și achiziționarea de materiale de bibliotecă; 

 Gestionarea programului și a volumului de muncă al bibliotecarilor;

 Oferirea serviciilor eficiente clienților în biblioteci.



Aptitudini principale:
 Demonstrarea abilităților de comunicare și ascultare 

interactivă;

 Luarea deciziilor și rezolvarea problemelor;

 Demonstrarea abilităților avansate de prezentare;

 Identificarea scopurilor, sarcinilor, responsabilităților și 

termenelor într-o activitate de grup.



TRAINING PILOT „MANAGEMENT ESENȚIAL ȘI ABILITĂȚI 
TRANSFERABILE PENTRU BIBLIOTECARI”

9 FEBRUARIE 2017

Participanți: 25 persoane (bibliotecari, cadre 
didactice, masteranzi, doctoranzi AAP)



Trainingul a fost monitorizat de către experții 
internaționali: 

Angela REPANOVICI, profesor universitar, 
doctor, UniversitateaTransilvania din Brașov, România;

Manolis KOUKOURAKIS, profesor, doctor, director 
al Bibliotecii de la Universitatea din Creta, Grecia



ZIUA NAȚIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECA
,,BIBLIOTECA TA – PROGRESUL TĂU”

OBIECTIVE:
 Promovarea servicilor de bibliotecă pentru învățarea de-a lungul vieții în educație și 

societate, implicând participarea instituțiilor de învățământ primar, secundar și superior 

la o zi convenită; 

 Creșterea gradului de conștientizare în cadrul universităților, al bibliotecilor naționale și 

publice, al liceelor, al colegiilor, al școlilor profesionale, al partenerilor asociați, al 

sindicatelor studențești, al profesorilor;

 Creșterea participării reprezentanților Guvernului, Ministerului Educației, Ministerului 

Culturii;

 Creșterea gradului de conștientizare a societății civile.

GRUPURI-TINTĂ: Studenți, profesori, elevi de liceu, profesori, persoane cu nevoi 

speciale. 

PARTENERI:  Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Asociația Bibliotecilor din Moldova, 

Liga Bibliotecarilor, Ambasadele, Organizațiile Internaționale: ONU, UE, Centrul NATO, 

USAID, Institutul de Societate Informațională, Institutul Cultural Român, Agenția 

Proprietății Intelectuale AGEPI, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Editoriilor.

Perioada: 20 martie - 5 mai 2017. 



Engleza pentru scopuri specifice: Training 
7-9 iunie, 2017

Formatori: 
Reprezentanții Grupului Piramidă din Proiect:
Gerard Cullen, profesor, Germania; Swen Riddell, profesor, Germania.
Participanți la curs – 2 grupuri: 
1. Nivel avansat - 9 persoane;
2. Nivel începător și intermediar - 19 persoane  



Diseminare



 Promovarea și difuzarea  activităților de 

instruire utilizatorilor bibliotecii, 

comunității academice

 Asigurarea vizibilității activităților din 

proiect  pe site-ul AAP, site-ul Bibliotecii, 

rețele de socializare, mass-media.



Instruirea personalului bibliotecii și a comunității academice

 modificarea politicii BȘ AAP privind formarea continuă a personalului

de bibliotecă conform recomandărilor din cadrul proiectului și a

trainingului:

 diseminarea și asigurarea cu materiale informative și didactice a

angajaților bibliotecii și a cadrelor didactice;

 aplicarea noilor modalităţi de căutare, selectare, evaluare a

informației;

 promovarea serviciilor inovatoare: punerea în aplicare a tehnologiei

de gestionare a informației în baza materialelor trainingului;

 dezvoltarea abilităţilor informaţionale ale bibliotecarilor (alfabetizare

digitală, Cultura Informaţiei).



Cultura informației
 Revizuirea și modificarea Curriculumu-lui și fișei Disciplinei Cultura informației

p/u studenții ciclului II din AAP și funcționarii publici participanți la cursurile de 

dezvoltare profesională conform recomandărilor și materialele Training-urilor 

desfășurate în cadrul proiectului. 

 Revizuirea și actualizarea conținutului modulelor Cursului de cultura informației 

în conformitate cu standardele internaționale.

 Diseminarea și punerea în aplicare a tehnologiei de gestionare a informației 

conform materialelor Trainingului ,,English for Specific Purposes”; 

 Instruirea bibliotecarilor privind gestionarea colecțiilor bibliotecii electronice: 

cărți electronice, baze de date și e-reviste; Servicii de bibliotecă inovative  on-

line; 

 Actualizarea Regulilor privind prezentarea referințelor bibliografice și citarea 

resurselor de informare;

 Modernizarea strategiilor și tacticilor de sensibilizare pentru  comunitatea 

academică şi utilizatorii bibliotecii de căutare pe Web.



Asigurarea Open Acces în AAP

Implementarea politicii accesului deschis și a noilor idei 

de comunicare a rezultatelor cercetărilor științifice 

prezentate în cadrul trainingului:

 înregistrarea revistei metodico-științifice ,,Administrarea 

publica” în DOAJ (10 iunie 2016).

evaluarea costurilor și soluțiilor software disponibile 

pentru crearea Repozitoriului Instituțional.

sensibilizarea conducerii AAP şi personalului academic în 

scopul de a implementa Politica Accesului deschis și 

crearea Repozitoriului instituțional AAP



24-28 octombrie 2017



Colaborări și parteneriat

1. Schimb de experiență în cadrul proiectelor Erasmus+

Prezentarea scopului, obiectivelor și acțiunile realizate în
cadrul proiectului la ședința de lucru al Oficiului Național
Erasmus+ cu participarea reprezentanților naționali ai
proiectelor Erasmus+ selectate în 2015 și France DANTIN,
reprezentant al Agenției Executive pentru Cultură, Educație

și Audiovizual (EACEA) în Moldova.

2. Biblioteca științifică AAP - partener în Proiectul
„Modernization of academic library services in Moldova”,
finanațat de Norvegian Cooperation Programme in Higher
Education with Eurasia (parteneri 18 biblioteci universitare).
https://newinformationservices.wordpress.com/





”
Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014

Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

https://newinformationservices.wordpress.com/




 A fost elaborată platforma on-line a proiectului;

http://www.aap.gov.md/biblioteca/article/library-network-support-services-

lnss



 Asigurarea vizibilității proiectului pe site-ul AAP prin

site-ul Bibliotecii, rețelele de socializare, ziarul

Funcționarul public și revista Administrarea Publică.

https://www.facebook.com/aap.erasmus/

https://plus.google.com/u/0/112568846590776214946

http://www.aap.gov.md/biblioteca/article/library-network-

support-services-lnss# 

Elaborarea materialelor promoționale privind proiectul 

„Library Network Support Services: modernising libraries 

in Armenia, Moldova and Belarus through library staff 

development and reforming libraries [LNSS]”: postere, 

pliant, baner  

https://www.facebook.com/aap.erasmus/
https://plus.google.com/u/0/112568846590776214946




MATERIALE PROMOȚIONALE







MULȚUMIM

PENTRU ATENȚIE!


