
  Adella Cucu   

                la 50 de primăveri

Adella Cucu, Bibliotecar – bibliograf, specialist în 
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării îşi sărbătoreşte 
50  ani de la naştere şi 28 de ani de activitate în domeniu. 

Pasiunea pentru profesia de bibliotecar se trage încă din fragedă 
copilărie, din anii de şcoală, cînd stătea ore întregi la biblioteca şcolară condusă tocmai de 
mătușa Larisa. Astfel cărţile, biblioteca au fost acele unde magnetice care i-au marcat traseul şi 
au adus-o în anul 1985 la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biblioteconomie şi 
Bibliografie. În anul 1989 absolveşte cu brio specialitatea de bibliotecar – bibliograf, aflîndu-
se printre cei şapte absolvenţi selectaţi  pentru activitate la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Cariera Adellei Cucu a cunoscut o frumoasă şi spectaculoasă evoluţie. Debutul 
profesional porneşte de la Sala de împrumut nr. 2, iar numai după un an de zile ia în primire 
Sala lectură nr. 2, îndeplinind funcţia de bibliotecar principal, cu responsabilităţi de şefă a sălii 
de lectură Ştiinţe Filologice, şef serviciu Săli de lectură, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor. 
S-a dedicat activităţii şi acestei subdiviziuni cu multă responsabilitate şi onestitate, marcînd 
deosebite performanţe în cele două decenii de manager funcţional.  

În timpul activităţii a stabilit, a dezvoltat şi a consolidat legături durabile şi eficiente 
cu corpul profesoral didactic al Facultăţii de Filologie, cu catedrele şi studenţii în vederea 
asigurării unor servicii calitative şi operative. Profesionalismul, exigenţa, perseverenţa, 
promptitudinea şi temeritatea cu care realizează orice demers – sunt calităţile care o definesc 
pe Adella Cucu.

Anul 2013 îi aduce noi provocări, fiindu-i propusă funcţia de conducere a celei mai 
laborioase subdiviziuni Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare. Efortul, capacităţile şi 
experienţa acumulată de mulţi ani o ajută să îndeplinească cu succes misiunea şi obiectivele 
structurii gestionate: catalogarea şi indexarea documentelor; dezvoltarea catalogului 
electronic; implementarea sistemului ALEPH, modulele Catalogare, Achiziţii, Seriale; Dotarea 
lectoratelor, catalogarea corporativă etc.

Autor a peste 44 de publicaţii: resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii 
apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, pe Internet www.slideshare.net, 
materiale promoţionale. Portofoliul profesional include 26 de comunicări ştiinţifice în cadrul 
întrunirilor profesionale locale, naţionale şi internaţionale privind experienţa şi modelele BŞ 
USARB precum: Colecţiile de reviste în biblioteca universitară (studiu bibliometric: 2005 - 
2015); Tendinţe generale şi particulare de dezvoltare a colecţiilor în BŞ USARB; Cercetări 
bibliometrice ale colecţiilor tipărite: studiu de caz; Studiu bibliometric asupra domeniului 
Literatura Universală; Blogurile Bibliotecii USARB: postări, accesări, comentarii; participarea 
la peste 45 de reuniuni de diverse nivele (conferinţe, congrese, mese rotunde, workshop-uri, 
training-uri, seminarii, ateliere profesionale etc.).

Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB, membru al Comisiei de Evaluare 
a personalului, coordonator al Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în 
comunitatea cititorilor, al Grupului de lucru Bibliotecarii responsabili de relaţiile cu facultatea, 



participă la realizarea programelor bibliotecare: Noul Utilizator, Zilele Bibliotecii la Facultăţi, 
Promotorii Cărţii, Lunarul Publicaţiilor Periodice, organizează programe de cercetare a 
nevoilor de informare şi instruire ale utilizatorilor sălii de lectură: sondaje, anchete tematice, 
observaţii, interviuri, statistici, feed-back.

Iniţiază şi elaborează cercetarea sociologică Publicaţiile periodice şi utilizarea lor de 
către utilizatori, realizînd mai multe sondaje în vederea cunoaşterii opiniilor utilizatorilor 
privind calitatea colecţiilor de publicaţii periodice în BŞ USARB: Lectura în viziunea 
utilizatorilor bălţeni, Utilizarea revistelor de cultură şi ştiinţă filologică din colecţia Sălii de 
Lectură de Ştiinţe Filologice. 

Formator Naţional, promovează Modulul „Bazele constituirii fondului documentar al 
bibliotecii” în cadrul Cursului de formare profesională de scurtă durată „Bazele Biblioteconomiei 
şi Ştiinţelor Informării”, de pe lîngă Centru de Formare Continuă USM. Formator în cadrul 
Centrului Biblioteconomic Departamental BŞ USARB şi al Filialei BIN - Biblioteci de 
învăţământ din Nord (15 raioane şi mun. Bălţi), a realizat şi difuzat Nomenculatorul-Cadru al 
proceselor şi operaţiunilor tehnologice în biblioteca şcolară - Ciclul. 1. Dezvoltarea resurselor 
documentare.

În calitate de membru al grupului de catalogare ALEPH, participă la implementarea 
Softului ALEPH, Modulul Catalogare, în cadrul Proiectului TEMPUS Modern Information 
Services for Improvement Study Quality (MISISQ), 2014 - 2016 și a realizat activităţi de 
instruire privind Modulul Catalogare pentru colegii USARB.

Activitatea prodigioasa şi multidimensională a Adellei Cucu a fost apreciată cu distincţii 
importante: Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru rezultate remarcabile 
în activitatea profesională cu prilijul Zilei bibliotecarului (2013). Diploma de Onoare a 
Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, pentru activitate notorie şi aport 
esenţial în promovarea imaginii bibliotecii (2006), Titlul şi Diploma de excelenţă Cel mai bun 
bibliotecar al anului 2012 în cadrul Concursului Naţional ABRM „Cel mai Bun Bibliotecar al 
Anului 2012”, ediţia a 22-a, secţiunea biblioteci universitare și specializate; Diploma ABRM 
pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în 
munca de bibliotecar (2007, 2011); Diplome ale rectoratului USARB pentru profesionalism, 
receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate (2002, 2005); 
Diploma Rectorului USARB pentru contribuţii în dezvoltarea managementului Bibliotecii, 
profesionalism şi devotament şi cu prilejul a 70 de ani de la fondarea USARB (2015); Diploma 
Administraţiei Cel mai Bun Bibliotecar al Bibliotecii Ştiinţifice USARB; Diploma de merit 
(în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului: pentru realizarea proiectului 
Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator; Iniţierea/promovarea Zilelor Bibliografiei 
în subdiviziuni; În cadrul concursului cea mai bine organizată şi gestionată colecţie uzuală 
(Sala de lectură nr. 2, locul II) a Bibliotecii; Diploma Cel mai bun blog al Anului 2012 : Sala 
de lectură nr.2 Științe Filologice (2013).

În anul 2012, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare a Ministerului 
Culturii al Republicii Moldova îi conferă categoria de calificare superioară.

Cu prilejul întâmpinării celei de a 50-a Primăveri, colectivul Bibliotecii vine cu cele mai 
sincere şi călduroase urări de bine, sănătate, iubire, stima şi respect din partea celor dragi. Să 
ai parte doar de momente şi clipe de neuitat, să obţii ceea ce îţi doreşti cu adevărat căci doar 
aceasta este singura cale spre împlinire, realizare şi fericire!

LA MULȚI ANI!

Colectivul Bibliotecii Ştiinţifice USARB






