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Patrimoniu 

 La 1.01.2016: 26 400  ex 

 Cărţi: 19 639 ex.: manuale, monografii, 
culegeri, cursuri universitare, dicţionare, 
enciclopedii etc.  

 Publicaţii în serie: 426 titluri în 6 761 
exemplare, abonamente curente - 117 
titluri; 
 

Reviste:   
În limba română 
PC Magazine România, PC World România  
http://www.pcworld.ro,  Alunelul, Amic, Noi, 
Psihologie http://www.psihologie.key.md , 
Revista de Asistenţă Socială 
http://www.swreview.eu/, Didactica Pro 
http://www.prodidactica.md/revista/, 
Învăţământul preşcolar şi primar, Tribuna 
învăţământului, Univers pedagogic, Delta, 
Fizică şi Tehnică http://www.fizteh.usb.md, 
Mediul ambiant, Agricultura Moldovei, Ştiinţa 
agricolă, Sănătatea noastră, Grădiniţa 
modernă şi Învăţătorul modern 
http://www.invatatorul.md/ etc. 
         
În limba rusă 
Компьютер Пресс http://www.compress.ru,  
Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/, 
Психологический журнал, Мир психологии, 
Директор школы http://www.direktor.ru,  
Дошкольное воспитание 
http://dovosp.ru/j_dv/, Начальная школа 
http://www.n-shkola.ru/, Педагогика, 
Ребенок в детском саду  
http://dovosp.ru/j_rds/, Учитель 
http://ychitel.com/arh/jornal, Экология и 
жизнь http://www.ecolife.ru/arhiv/  etc. 
 
În limbi străine 
Fixed Point Theory, Matematical Reports, 
PNAS: Proceedings of the National Academy 
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of Sciences of the United States of America 
etc. 

Ziare – 44 titluri 
   

Făclia http://ziarul-faclia.md/, Natura 
http://www.natura.md/, Tribuna copiilor, 
Univers Pedagogic Pro, Досуг в школе 
http://www.dvschool.ru, Первое сентября, 
Учительская газета  etc. 
 

 Colecţia AGEPI  
 
 

 
 

 

AGEPI – Agenţia de Stat pentru  
Proprietate Intelectuală 
http://www.agepi.gov.md/ 

 
Anul constituirii Colecţiei: 2007  

Conţine documente în limbile: română, rusă 
şi engleză: 

 Enciclopedia Cercetători şi inventatori 
din Republica Moldova 
 

 
 

Revistele: 
 Buletin Oficial de Proprietate Industrială 

http://www.agepi.md/md/cid 
pi/periodice/bopi.php  

 Intellectus (cu trei suplimente: AGEPI 
info, AGEPI consultă, Bursa invenţiilor). 
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Publicaţiile AGEPI oferă cea mai 
diversă informaţie despre protecţia obiectelor 
de proprietate intelectuală, activitatea 
inventivă din ţară şi din lume. 

 
  

Proiectul: Parteneriatul Germaniei cu 
Moldova:  

Universitatea din Landshut  
în cooperare cu Serviciul German  

de Schimb Academic (DAAD)  
şi Compania Draxelmaier 

 
 

 
 
Colecţia include 383 titluri de cărţi în 845 
exemplare şi 11 titluri de reviste din 
domeniile: 

 management informaţional, 
 matematică, 
 tehnică, 
 prelucrarea materialelor, 
 tehnica mijloacelor de 

transport, 
 desen tehnic,  
 studierea limbii germane, etc. 

în limbile română, germană şi engleză.  
 

 



Servicii prestate 

 Acces direct / indirect la publicaţii 
tradiţionale şi electronice pe domeniile 
de profil;  

 Acces Internet; WI-FI 
 Baze de date naţionale/internaţionale: 

http://libruniv.usarb.md/res-web/baze_date.html 
 Catalog online: 

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinrea
d.jsp; 

 ORA USARB : 
http://libruniv.usarb.md:8080/jspui/; 

 Biblioteca Digitală: 
http://libruniv.usarb.md/bibl_digit/bibl_digit.
htm; 

 Resurse tematice Web pe domeniile de 
profil: http://libruniv.usarb.md/res-
web/resurse_tematice.htm; 

 Expoziţii informative / tematice 
tradiţionale /on-line; 

 
 Reviste bibliografice informative 
 Informaţii prin e-mail (noutăţi, linkuri, 

resurse educaţionale) 
 Ghiduri promoţionale; 
 Capacitatea sălii – 162 locuri: 
 Calculatoare – 4. 
Baze de date 

 EBSCO http://search.EBSCOhost.com 
 BioOne : http://www.eifl.net/bioone 
 DOAJ - Directoriul revistelor cu Acces 

Deschis 
 EU Bookshop – librărie virtuală 
 SpringerLink 
 Emerald 
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Accesul în sala de lectură 
- se produce în baza Permisului de intrare, 

care se prezintă bibliotecarului de serviciu. 
- Permisul nu este transmisibil. 
- Pentru obţinerea documentelor din 

depozitul principal (nu mai mult de 5 unităţi 
odată), utilizatorul perfectează un Buletin 
de cerere pentru fiecare titlu solicitat. 

- Documentele utilizate nu se aşează la raft, 
dar se lasă în locurile stabilite pentru 
aranjarea lor ulterioară de către bibliotecar. 

- Scoaterea documentelor din sala de 
lectură pentru xerocopiere se produce 
numai cu permisiunea bibliotecarului pe un 
termen de 30 de minute. 

- Nu se admite intrarea în sală în paltoane, 
trenciuri, pardesiuri precum şi cu genţi, 
serviete, mape. Folosirea garderobei este 
obligatorie; 

 
Program 

Luni-vineri – 9.00 – 18.00 
Sâmbătă – fără program 
Duminică – 10.00 -17.00 

 tel.intern: 434; extern: 0(231)52 434 
 

Suntem pe: 
Web: http://libruniv.usarb.md 

Blog:  
Flickr:http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/ 
Youtube: 
http://www.youtube.com/user/libruniv 
Twitter: http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo 
Slideshare:  
http://www.slideshare.net/libruniv 

Facebook: http://www.facebook.com/ 
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