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Centrul  
de Documentare  

al ONU 
 

Anul inaugurării : 2001 
    
Scop, obiective: Amplificarea cunoştinţelor tinerei 
generaţii despre ONU, diversele ei agenţii / programe 
în Moldova şi în lume, consolidarea relaţiilor dintre 
tineretul Moldovei şi agenţiile ONU prin promovarea 
unui proces de informare reciprocă cu conţinut pro-
fund şi promovarea participării utilizatorilor în diverse 
activităţi ale ONU. 
 
Dotare: 3 000 cărţi, 569 volume de periodice;  67 CD-
uri; 177 documente AV; 4 computere, echipament 
multifuncţional scanner-printer,  
Sala de Conferinţe: 100 locuri. 

 
Acces: Internet, baze de date locale, baze de date ale 
ONU, agenţiilor ONU, expoziţii informative şi tematice, 
posibilităţi de a participa la Clubul ONU NORD.   
 
Colecţia tradiţională conţine: documente în limbile 
română, engleză, franceză, rusă, ce reflectă domeniile 



 

de activitate şi componenţă ale ONU, dări de seamă, 
procese verbale şi alte acte emise de  organismele 
ONU din anii 1997-2001, seria tratatelor internaţionale 
din repertoriul Secretariatului 1967-1980 in limba 
engleză şi limba  franceză, anuare şi buletine statistice 
editate sub egida ONU, buletine, rapoarte, dări de 
seamă, ce reflect informaţii despre  direcţiile de 
activităţi ONU (drepturile omului, drepturile copi-lului, 
protecţia mediului, sănătate, educaţie, cultură precum 
şi publicaţii despre pacea şi securitatea inter-naţională 
şi  dezvoltarea durabilă). 
 
CLUBUL ONU 
Propune conferinţe, mese rotunde, dezbateri, lansări 
şi expoziţii de carte / publicaţii periodice, documente 
electronice. 
 
 
Localizare: etaj 2, CD al ONU; CI al UE ,  
tel: 52 442, e-mail: bsu.onu@usb.md, 

valeandrew@gmail.com; vtopalo@freemail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bsu.onu@usb.md
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Punctul de Informare 
Documentare NATO 

www.nato.md 
 
Inaugurare oficială: 2010 
 
Organizatori: Centrul de Informare şi Documentare 
NATO în Moldova; Universitatea „Alecu Russo” din 
Bălţi; Ambasada Lituaniei 
 
Domeniul:  Relaţii internaţionale 
 
Dotare: Dicţionare, ghiduri, publicaţii periodice, mate-
riale promoţionale în limbile engleză, franceză, româ-
nă, rusă;  2 computere, imprimantă, mobilier 
 
Acces liber la raft 
 
Localizare: Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socio-uma-
nistice şi Economice, etaj 1: tel. 52433,  
e-mail: bsu.sl1@usb.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nato.md/
mailto:bsu.sl1@usb.md


 

Centrul de Informare al 
Uniunii Europene (EUi) 
  
Anul inaugurării: 2011  
 
Organizatori: Delegaţia Uniunii Europene în Repub-
lica Moldova 
 
Scopul CIUE: de a oferi 
publicului interesat 
informaţii şi literatură de 
specialitate despre UE 
din diverse domenii de 
interes didactic şi 
ştiinţific 
 
Oportunităţi: 

 Literatură europeană, instrumente UE pentru tineri 

şi studenţi 

 Reviste specializate din statele membre ale UE, 

informaţii cu privire la politicile UE 

 Legislaţia UE, cultura europeană, istorie, literatură 

artistică 

 Acces la platforma EU Bookshop (http://bookshop. 

europa.eu) în vederea selectării literaturii ce prezin-

tă interes pentru activitatea didactică şi ştiinţifică 

Coordonator: Valentina Topalo, şef CD ONU, CMC, 
CI a UE 
 
Contact: Tel: (373-231) 52445, 52442; e-mail: 
valeandrew@gmail.com; vtopalo@freemail.ru, 
bsu.onu@usb.md  
 
Localizare: etaj 2, CD a ONU; CI a UE  
 
 
 

mailto:valeandrew@gmail.com
mailto:vtopalo@freemail.ru
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Punctul  
de Informare  
al Agenţiei 
Universitare  
a Francofoniei 
 
 www.auf.org 
 

Anul constituirii: 2011 
 

Organizator: Agenţia Universitară a Francofoniei 
     
Scopul: 

 Stăpînirea instrumentelor de căutare şi acces 
la documentele ştiinţifice; 

 Susţinerea tehnologiilor de informare şi comu-
nicare orientate spre dezvoltarea învăţămîn-
tului superior şi a cercetărilor ştiinţifice. 

 
Dotare: 84 titluri de cărţi/ 10 titluri de reviste/ CD, 

DVD 

 
Baze de date: 
www.harmatheque.com 

www.bivi.fonctionsdocum
entaires.afnor.org 

www.universalis-edu.com 

www.techniques-
ingenieur.fr 
www.cyberlibris.com 

www.scholarvox.com 

www.cairn.info 

www.frantext.fr 
www.refdoc.fr 
www.sagepub.com 
www.dart-europe.eu 
www.revues.org 

 

Localizare: etaj 2, Sala de lectură 8, Cadre didactice 

tel: 52 450, e-mail: bsu.sl4@usb.md 

Persoane de contact: 
Pogrebneac Tatiana, e-mail 
tatianapogrebneac@gmail.com 
Cazacu Gabriela, e-mail gabitasmd@mail.ru 
Melnic Lilia, e-mail melnics@inbox.ru 

http://www.harmatheque.com/
http://www.universalis-edu.com/
http://www.techniques-ingenieur.fr/
http://www.techniques-ingenieur.fr/
http://www.cyberlibris.com/
http://www.scholarvox.com/
http://www.cairn.info/
http://www.frantext.fr/
http://www.refdoc.fr/
http://www.sagepub.com/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.revues.org/
mailto:bsu.sl4@usb.md
mailto:tatianapogrebneac@gmail.com
mailto:gabitasmd@mail.ru
mailto:melnics@inbox.ru


 

Colecţia Asociaţiei 
Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala  
"C. Negri" Galaţi   
 
web:www.probasarabiasibucovina.ro 

 

e-mail:probasarabiasibucovina@yahoo.com 
 
 Anul inaugurarii : 1992  
 
Organizatori: Presedintele  Asociatiei Pro Basarabia 
si Bucovina, regretatul  Preot Igor Jechiu şi doctor 
Chiril Baranetchi, secretar inginer Radu Motoc. 
  
Dotare: Colecţii (documente istorice hărţi, portrete, 
colecţii de ex-libris-uri): 33 630 volume  în valoare de   
circa  1,5 milioane de lei (100 000 euro); 30 643 cărţi, 
2 335 reviste; 227 documente electronice CD, DVD.   
În limbile română 30 487; latină - 57; engleză - 719, 
franceză – 1 799, germană - 246, spaniolă - 114, alte 
limbi - 208. 
 
Localizare: serviciul Comunicarea Colecţiilor; Orga-
nizarea / Conservarea colecţiilor, Mediatecă.  

http://www.probasarabiasibucovina.ro/
mailto:probasarabiasibucovina@yahoo.com


 

Colecţia de reviste 
ştiinţifice în limba 

engleză (Proiectul JDP) 
 
http://www.newschool.edu/cps/jdp/ 
 
Anul constituirii: 1994 
 

Acces liber la raft la 126 titluri de periodice în 4 069 
exemplare ale celor mai prestigioase edituri din SUA 
din următoarele domenii: 

 Filozofie 
 Psihologie  
 Sociologie 
 Politică 
 Economie 
 Drept 
 Muzicologie 
 Filologie 
 Istorie 

    

 

 

 
 

 
 
Localizare: etaj 2, Sala de lectură nr. 4, Literatură în 
Limbi Străine, Sala de lectură nr. 8, Cadre didactice, 
tel. 52450, e-mail: bsu.sl4@usb.md 

 

 

http://www.newschool.edu/cps/jdp/
mailto:bsu.sl4@usb.md


 

Colecţia 
Institutului 
GOETHE –
Bucureşti 

 
 
Anul inaugurării: 2003 
 
Fondator: Institutul Goethe – Bucureşti  
http://www.goethe.de/ins/ro/buk/roindex.htm 
 
Dotare: 182 cărţi în limba germană din diverse dome-
nii; 5 titluri  / 753 volume  de periodice (Der Spiegel, 
Die Zeit etc.); 7 CD-uri.  
 

Acces liber  la raft 
 
Cele mai semnificative documente:  
“Briefe gut und richtig schreiben”; colecţia de enciclo-
pedii  
”Der Brock Haus” (15 volume); dicţionarul ”Langen-
scheidt”;  
colecţia de dicţionare” Duden” (12 volume);  
enciclopediile “Kindlers Neues Lteratur Lexicon” (22 
de volume); volumul de poezii “Der neue Conrady Das 
grosse deutsche Gedichtbuch” etc. 
 
Localizare: etaj 2, Sala de lectură nr. 4, Documente 
în Limbi Străine, Sala de lectură nr. 8 Cadre didactice, 
tel. 52450, e-mail: bsu.sl4@usb.md 

 

 

 

http://www.goethe.de/ins/ro/buk/roindex.htm
mailto:bsu.sl4@usb.md


 

Colecţia  

WILHELMI 

Anul inaugurării: 2004 
 
Fondator: THOMAS WILHELMI, Dr., profesor la Uni-
versitatea din Haidelberg, Elvetia. 
Dotare: 678 titluri / 1 760 exemplare de cărţi  în limbile 
germană, franceză de la cele mai prestigioase edituri 
din Germania, Austria, Franţa; 32 CD-uri, DVD-uri, 
computer, printer 
 
Domenii prioritare: literatură, lingvistică, beletristică, 
geografie, istorie  
 
Acces liber  la raft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localizare: etaj 2, Sala de lectură nr. 4, Literatură în 
Limbi Străine, Sala de lectură nr. 8 Cadre didactice, 
tel. 52450, e-mail: bsu.sl4@usb.md 

mailto:bsu.sl4@usb.md


 

     Colecţia Biroului      
    Consiliului Europei 
  în Republica Moldova 
    www.bice.md; www.coe.in 
 
Inaugurare: anul 
2007 
 
Scop: promovarea 
documentelor 
Consiliului Europei 
Dotare: 150 titluri 
de cărţi în 319 
exemplare; 19 
periodice în limbile: română, rusă, engleză, franceză, 
germană etc. 
Domenii prioritare: Drept internaţional, drept euro-
pean, jurisprudenţă, politologie, relaţii internaţionale, 
educaţie şi învăţămînt 
Activităţi (selectiv) : 
 Conferinţă cu privire la priorităţile şi campaniile Consi-

liului Europei pentru 2007: Toţi diferiţi - toţi egali; Să con-
struim o Europă pentru şi cu copiii; Stop violenţei do-
mestice împotriva femeilor; Combaterea traficului de fiin-
ţe umane 

 Seminar aniversar 60 de ani ai Consiliului Europei în 
serviciul Democraţiei 

 Expoziţii tematice: Ziua Europei; R. Moldova şi Consiliul 
Europei; expoziţia online Vivat Europa 

 Reviste bibliografice informative/tematice 

 Webliografii 

 Materiale promoţionale 

 
Acces liber la raft 
Localizare: etaj 1, Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe So-cio-
umanistice şi Economice, tel: 52433,  
e-mail: bsu.sl1@usb.md 
 

 

http://www.bice.md/
http://www.coe.in/
mailto:bsu.sl1@usb.md


 

Fondul  AGEPI 
http://www.agepi.md/ 

 
Anul inaugurării: 2007 

Organizator: Agenţia de Proprietate Industrială din 
Republica Moldova  

Dotare: 83 titluri în 91 exemplare cărţi în limbile ro-
mână, rusă, engleză; 7 titluri în 334 volume  de peri-
odice (Buletin Oficial de Proprietate Industrială, Intel-
lectus, suplimentele: AGEPI info, AGEPI consultă, 
Bursa invenţiilor); 18 CD-uri localizate în Mediatecă 

Domenii: acte legislativ - informative, editate de 
AGEPI; rapoarte anuale; culegeri tematice, materiale 
promoţionale din „Biblioteca de proprietate intelectu-
ală” 
 
Acces liber la raft 
 
Localizare: etaj 1, Sala de lectură nr. 3, Ştiinţe reale, 
naturale, ecologie, pedagogie, psihologie, artă, tel: 
52434, e-mail: bsu.sl3@usb.md 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.agepi.md/
mailto:bsu.sl3@usb.md


 

Colecţia Băncii 
Mondiale 
 
Inaugurare: 2008 în baza 
Memorandului de Acord cu 
Banca Mondială de Reconstrucţii şi Dezvoltare 
Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică a USB „Alecu Rus-
so”, Oficiul Băncii Mondiale în Moldova, Centrul de 
Informare publică al BM 
Dotare: 1 237 titluri cărţi în cca 1 500 exemplare 
(studii şi sinteze economice, articole tehnice, rapoarte, 
anuare, statistici) inclusiv 22 CD-uri, 33 titluri/ 66 ex. 
publicaţii periodice în limbile română, rusă şi engleză. 
Acces gratuit la E-Library: World Development  Indi-
cators; Global Development Finance; Africa Develop-
ment Indicators; Global Economic Monitor (5 600 luc-
rări ştiinţifice, articole etc.) 
http://worldbank.org/elib-rary 
 
Domenii prioritare: Statistică, Demografie, Politică 
economică, Comerţ, Economie mondială, Ecologie, 
Management 
 
Acces liber la raft 
 
Localizare: Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socio-umanis-
tice şi Economice (etaj 1), tel: 52433,  
e-mail: bsu.sl1@usb.md 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://worldbank.org/elib-rary
mailto:bsu.sl1@usb.md


 

Colecţia 
Institutului 

Cultural Român, 
 Direcţia Români 
  din afara Ţării 
          www.icr.ro 
 
Anul constituirii: 2009 
 
Dotare: 211 titluri cărţi în 304 exemplare 
 
Acces la publicatii editate cu sustinerea ICR, inclusiv 
revistele: 
LIMBA ROMÂNĂ – Revistă de ştiinţă şi cultură 
SEMN – Revistă literară www.semn.md 
Destin Românesc – Revistă de cultură şi istorie 
Sud-Est Cultural – Revistă de artă, cultură şi civilizaţie 
http://sud-est.md 
CLIPA – Revistă de cultură şi creaţie literară a tinerei 
generaţii  www. clipa.in.md 
LETTRE INTERANTIONALE – Ediţia română apare 
sub auspiciile ICR www.ceeol.com/perio dicals 
 
Acces liber la raft 
 
Localizare: etaj 2, Sala de lectură nr. 2, Ştiinţe 
Filologice, tel: 52444, e-mail: bsu.sl2@usb.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icr.ro/
http://www.semn.md/
http://sud-est.md/
http://www.ceeol.com/perio%20dicals
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Colecţia LITUANIA 
 
Inaugurare oficială: anul 2010 
 
Organizator:  
Violeta MOTULAITE, 
Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova  
 
Dotare: 27 titluri cărţi în 34 exemplare în limbile litua-
niană, engleză, rusă etc. 
 
Domenii prioritare: Artă militară, arta fotografică, is-
toria universală 
 
Acces liber la raft 
 
Localizare: Sala de lecrură nr. 1 Ştiinţe Socio-uma-
nistice şi Economice (etaj 1). Tel: 52433,  
e-mail: bsu.sl1@usb.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bsu.sl1@usb.md


 

Colecţia   

IOAN NICORICI 

 
Donată în anul 2010 
 
Donator: IOAN VASILE NICORICI, locuitorul mun. 
Bălţi 
 
Conţine: 694 titluri de cărţi în 750 de exemplare; 8 
titluri / 50 volume de periodice în limbile română, rusă, 
slavonă, germană, latină, greacă, franceză;  
 
Tematica: lucrari din domeniul teologiei şi istoriei, din 
sec.XIX începutul sec. XX (noul testament, vechiul 
testament, biblii, evanghelii, epistolele aprostolilor, cîn-
tece bisericeşti, liturgii etc.).  
 
Localizare: Serviciul Organizarea şi Conservarea Co-
lecţiilor, parter, tel: 52417, e-mail: bsu.occ@usb.md 

 

mailto:bsu.occ@usb.md

