
 
AFATIN Igor 

 
Informaţii personale: 
 
Anul / locul naşterii: 01 aprilie 1965, or. Bălţi, Republica Moldova 
Tel.: 0(231) 52446 

E-mail: iga_ike@mail.ru 
 
Domeniul ocupaţional:  
 
Director Adjunct Informatizare,  manager, grad de calificare superior 
 
Experienţa profesională 
 
2005 – prezent, Director adjunct Informatizare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo”  
Dezvoltarea / implementarea noilor tehnologii informaţionale / comunicaţionale în reţeaua 
Bibliotecii Ştiinţifice. Administrarea reţelei, asigurarea accesului la resursele electronice 
naţionale şi globale. Administrarea / coordonarea lucrărilor privind instalarea / administrarea / 
configurarea serverelor: TINLIB (baza de date locală), TINREAD (baza de date on-line), 
JURIST (Mapa Generala şi baza de date MoldLex), LIBRUNIV (Internet proxy server şi Pagina 
Web), bazelor de date, e-mail, Web. Asigurarea funcţionalităţii Website-ului, blogului Bibliotecii, 
Bibliotecii Digitale. Digitizarea colecţiei (sumarele publicaţiilor seriale etc.). Administrarea 
programului de expediere a mesajelor prin RomanNetSend, a programului NetWork.  
Elaborarea şi dezvoltarea  programelor informatizate aplicative: Anuar, Permis, Resurse umane 
ale Bibliotecii, Intrări noi, Dotarea lectoratelor, Barcode, Sumar scanat, Biblioteca digitală, 
Opere muzicale de pe discuri de vinil / CDuri în MP3, ProgStat. Administrarea evidenţei 
Fondului de schimb şi întreţinerea sistemului. Digitizarea şi prelucrarea (restaurarea) 
înregistrarilor sonore de pe discurile de vinil. Înscrierea lucrarilor de pe discurile de vinil la 
calculator în formatul MP3 şi prelucrarea acustică a fonogramelor cu ajutorul programei Sonar, 
înlăturarea zgomotului şi defectelor fonogramei. Întreţinerea echipamentului tehnic al Bibliotecii, 
Responsabilităţi privind asigurarea securităţii antiincendiare în Bibliotecă. Perfecţionarea 
profesională în domeniu a personalului Bibliotecii. 
 
1989-2005 – Şef Serviciu Informatizare.  
Administrarea reţelei informatice şi comunicaţionale, acoperirea accesului la baze de date şi 
resurse globale. Proiectarea şi administrarea lucrărilor privind interconectarea Bibliotecii la 
mediile externe - reţele informatice locale / naţionale / globale. Extinderea posibilităţilor de 
informatizare, aplicarea interfeţei WEB-ului pentru organizarea / gestionarea informaţiei, 
aplicarea integrală a Modulelor softului utilizat, deservirea calitativă a utilizatorilor. 
Automatizarea proceselor bibliotecare şi de servire a utilizatorilor; Susţinerea server-elor 
informaţional – bibliotecare. Administrarea programelor Barcode pentru formarea etichetelor 
pentru literatura recent achiziţionată  şi a fondului literaturii neinventariate; programe Barcode-
retro ce generează coduri de bare ale cărţilor  din înregistrările / retro-conversie; Admiterea-
TinLib, care transferă datele din baza comisiei de admitere în sistemul TinLib; programul Permis 
care completează permisele de cititor utilizând datele din TinLib. Digitalizarea şi prelucrarea 
(restaurarea) înregistrarilor sonore de pe discurile de vinil. Înscrierea lucrarilor de pe discurile de 
vinil la calculator în formatul MP3. Asistenţa şi profilaxia echipamentului tehnic (reţea internă 
comunicaţională: PC, servere, scanere / cititoare barcod, pentru digitizare, printere laser, 
matrice, combine muzicale, televizoare; antenă - satelit pentru captarea a 36 programe 
internaţionale; audiocasetofoane, videocasetofon; copiatoare). 
 
Educaţie:  
1988 - 1989, 1982 – 1986, Învăţător de disciplini tehnice şi fizică, Institutul Pedagogic din Bălţi, 
Facultatea Fizică şi Matematică, Specialitatea Fizică şi Disciplini Tehnice  
1986 - 1988, Serviciul militar 
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1971 - 1982, Şcoala Medie nr. 8 , mun. Bălţi, Moldova. 
 
Aptitudini şi competenţe personale 
Limba maternă: limba rusă 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e): limba română: înţelegere, vorbire, scriere – la nivel mediu; 
limba engleză: înţelegere, vorbire, scriere – la nivel mediu.  
Aptitudini şi competenţe tehnice:  
Cunoaşterea la nivel profesional a Tehnicii de calcul; Cunoaşterea limbajelor de programare 
Turbo Pascal; Visual Basic for Application; Java; PHP; SQL; Bash; Pearl. Cunoaşterea la nivel 
profesional a Sistemelor Operaţionale Windows, Linux, MS-Dos.  
 
Cursuri de specializare / atestări: 
  

2011 - Conferința „Noile oportunităţi în utilizarea bazelor de date EBSCO”: Conferinţa  lui Andrei Socolov, 
Reprezentantul Companiei EBSCO Publishing, Conferință Consorțiul REM, 14 decembrie 2011 
2010 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, confirmarea gradului 
de calificare superior.  
2008 - Prezentarea Programului AGORA: prof. dr., cercetător ştiinţific, Bartol Tomaz, 
Universitatea Liubleana, Slovenia, conducătorul Centrului Naţional AGRIS, Liubleana, Slovenia, 
(Bălţi, BŞU); Limba engleză pentru bibliotecari (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi); 
2006 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului 
de calificare superior; 
1996 - We say : Library Automatization is Cool"! (Chisinău) 
 
Comunicări: 
2011 - „Aplicarea AWStats   pentru  măsurarea  eficienţei  diseminării   informaţiei ştiinţifice şi a 
resurselor educaţionale” Sesiune de comunicari: „Tehnologiile informationale in biblioteci: 
probleme cotidiene si cai de solutionare”: Conferința ABRM, comisia „Informatizare si tehnologii 
informationale”, 17 noiembrie 2011, BȘ ASEM, com. E. Harconiţa,L. Mihaluţa, I. Afatin; „Aplicarea 
tehnologiilor moderne în dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii”; Sesiune de comunicari: „Tehnologiile 
informationale in biblioteci: probleme cotidiene si cai de solutionare”: Conferința ABRM, comisia 
„Informatizare si tehnologii informationale”, 17 noiembrie 2011, BȘ ASEM, com. I. Afatin, T. 
Prian; Aplicația AWStats: instrument eficient de evaluare a accesărilor conținuturilor educaţionale 
pe situl Bibliotecii Științifice, Conferinţa Ştiinţifică „Biblioteca şi utilizatorul în  dialog 2.0 :  
INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI”, 15 octombrie 2011, USB, com. E. Harconiţa, I. 
Afatin. 
 
Participări la reuniuni profesionale: 
 
2011 - Seminar „Implementarea tehnologiei IR (repozitorii instituţionale): Sistemul DSpace”, 14-

15 aprilie 2011, ASEM, ChiȘinău; Sesiune de comunicari: „Tehnologiile informationale in 

biblioteci: probleme cotidiene si cai de solutionare”: Conferința ABRM, comisia „Informatizare si 
tehnologii informationale”, 17 noiembrie 2011, BȘ ASEM, com. I. Afatin, T. Prian „Aplicarea 
tehnologiilor moderne în dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii”; Sesiune de comunicari: „Tehnologiile 
informationale in biblioteci: probleme cotidiene si cai de solutionare”: Conferința ABRM, comisia 

„Informatizare si tehnologii informationale”, 17 noiembrie 2011, BȘ ASEM, com. E. Harconiţa,L. 
Mihaluţa, I. Afatin „Aplicarea AWStats   pentru  măsurarea  eficienţei  diseminării   informaţiei 
ştiinţifice şi a resurselor educaţionale”; Conferinţa Ştiinţifică „Biblioteca şi utilizatorul în  dialog 
2.0 :  INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI” , 15 octombrie 2011, USB, com. E. 
Harconiţa, I. Afatin. Aplicația AWStats: instrument eficient de evaluare a accesărilor 
conținuturilor educaţionale pe situl Bibliotecii Științifice 
2008 - Cursul public „Răsăritul, NATO şi integrarea euro-atlantică. Costuri şi beneficii obiective 
şi subiective pentru R. Moldova.” (IDIS „Viitorul‟,http://www.viitorul.org/ Conferenţiarul universitar 
de la Universitatea din Bucureşti, dr. Dan Dungaciu); Simpozion Ştiinţific Internaţional. Evoluţii 
Europene în a doua jumătate a secolului al XX-lea ( Bălţi); 
2007 - Conferinţa de diseminare a Claudiei Balaban „ Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de 
participarea la Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY în China şi la Festivalul Internaţional de 

http://www.viitorul.org/


carte pentru copii din Coreea” (Bălţi, BŞU); Conferinţa anuală ABRM „Instruirea continuă - 
cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii” (Bălţi, BŞU, comunicare); 
Biblioteca–portal educaţional intelectual şi informaţional în edificarea Societăţii Cunoaşterii: 
Conferinţa Ştiinţifică organizată în cadrul Secţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura 
informaţională (Bălţi, BŞU);  
 
Afiliere:  
Membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, membru al Comisiei ABRM 
“Informatizare şi tehnologii informaţionale” 
 
Distincţii: 
 
2010 -  Diploma Ministerului Educaţiei Pentru performanţe remarcabile  în activitatea 
profesională, aport considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cu prilejul 
aniversării a 65-a de la fundarea Bibliotecii. 
2007 – Diplomă pentru performanţe profesionale şi contribuţii în sustinerea activităţii ABRM; 
Diplomă cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi pentru contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii 
ABRM şi organizarea cu succes a conferinţei anuale ABRM; PREMIUL II pentru lucrarea Ghidul 
utilizatorului;  
2006 – Diplomă de excelenţă a ABRM cu prilejul Zilei Bibliotecarului, pentru rezultate 
remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în muncă de 
bibliotecar; Diplomă pentru excelenta organizare a activităţii serviciului, menite să amplifice şi să 
faciliteze accesul la informaţie, idei şi cunoştinţe, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la fondarea 
Serviciului Informatizare.  
 
Lucrări publicate: 15 

1.   Afatin, Igor. Aplicarea tehnologiilor moderne în dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii / I. 
Afatin, T. Prian // Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inform. – 
2010. – Nr 1/4. – P. 69-73 

2. Afatin, Igor. Dinamica informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii „Alecu Russo” // 
Confluenţe Bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inform. – 2005. – Nr 2. – P. 24-
27 ; http://libruniv.usb.md/12. 

3.  Afatin, Igor. Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea durabilă a României şi 
Republicii Moldova în context european şi mondial”, 22-23 sept. 2006. – Ch., 2007. – 
Vol. 2. – P. 351-353. 

4. Afatin Igor. Programe aplicative privind eficientizarea şi rentabilizarea proceselor 
bibliotecare în Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo” // Confluenţe şi integrare 
calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul 
didactico-ştiinţific universitar : Materialele conf. şt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. 
Univ. bălţene, 4 noiem., 2005. – Bălţi, 2005. – P. 82-88. 
http://libruniv.usb.md/publicatie/conf/conf.pdf 

5. Afatin, Igor. Realizări şi perspective de informatizare a Bibliotecii Universitare Bălţene : 
[comunicare la atelierul profesional Informatizare şi tehnologii informaţionale] / I. Afatin, 
Silvia Ciobanu // Bul. ABRM : Ed. spec. – 2008. – Nr 1(7). – P. 90-92. ; 
http://www.abrm.md/  

6. Afatin, Igor. Tehnologii inovaţionale în dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii [online] / T. 
Prian, I. Afatin [citat la 25.05.2011]. – Disponibil pe Internet : 
http://www.slideshare.net/libruniv/ ; Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi 
inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară : Materialele 
conf. şt., 15 dec. 2010. – Bălţi. – 2011. – P. 38-42 
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