
CURRICULUM VITAE 
HARCONIŢA Elena 

 
Informaţii personale: 
Data naşterii: 15 martie 1955, mun. Bălţi, Republica Moldova. 
Tel./fax: 0(231) 52445 
E-mail: elena.harconita@mail.ru; eharconita@gmail.com  
 
Domeniul ocupaţional:  
Bibliotecar - bibliograf, specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei 
informării, manager, grad de calificare superior 
 
Experienţa profesională: 
2001– prezent, Director Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
 Conducerea bibliotecii universitare, managementul colecţiilor şi a resurselor informaţionale, 

managementul informatizării Bibliotecii, conlucrarea cu rectoratul şi subdiviziunile structurale 
ale universităţii: modernizarea logisticii, a condiţiilor de acces la fondul şi serviciile 
bibliotecare, sincronizarea cu procesele biblioteconomice europene/mondiale. 

 Activităţi manageriale axate pe planificare, organizare, control, evaluare. Supervizarea, 
coordonarea şi asigurarea funcţionării eficiente a subdiviziunilor Bibliotecii, asigurarea 
realizării misiunii, scopurilor Bibliotecii universitare, centrarea activităţii pe cerinţele 
utilizatorului, orientare pentru calitate, motivarea personalului, augmentarea comunicării 
profesionale. 

 Investiţii eficiente în dezvoltarea personalului Bibliotecii, promovarea unei politici coerente de 
recrutare, motivare, formare, evaluare şi promovare în carieră a bibliotecarilor, aplicarea 
tehnologiilor moderne de comunicare profesională (intranetul bibliotecar, programul de 
difuzare a mesajelor instituţionale Roman Net Send, Outlook Express), augmentarea culturii 
organizaţionale de bibliotecă, organizarea Şcolii Noului Angajat, monitorizarea orelor de 
formare profesională continuă; alinierea competenţelor profesionale ale bibliotecarilor la 
performanţele standardelor europene: Ghidul eurocompetenţelor (Euroreferenţialului privind 
competenţele profesioniştilor europeni în domeniul informării şi documentării (instruirea 
modulară). Promovarea şi susţinerea bibliotecarilor în vederea atestării profesionale: 60% - 
deţinători ai gradelor de calificare.  

 Modificarea structurii organizaţional-funcţionale a instituţiei. Editarea volumului Cadru de 
reglementare al Bibliotecii Ştiinţifice  

 Colaborarea, stabilirea şi întreţinerea relaţiilor de schimb interbibliotecar naţional / 
internaţional cu biblioteci, organizaţii şi instituţii din Republica Moldova, România, Elveţia, 
SUA, Germania, Ukraina, Rusia, Franţa. 

 Menţinerea relaţiilor de colaborare cu Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache 
Negri”, Galaţi, secretar - ing. Radu Moţoc, care a contribuit la dezvoltarea colecţiei de carte 
românescă cu mai bine de 27 000 ex. cărţi şi reviste în valoare de 1, 5 milioane lei. 

 Realizarea proiectelor privind extinderea colecţiilor şi a bazelor de date, inclusiv prin 
integrarea unor noi structuri de nivel naţional / internaţional în organigrama Bibliotecii: CD a 
ONU, Colecţia JDP (SUA), Colecţia Institutului Goethe Bucureşti, Punctul de Informare al 
Biroului Consiliului Europei, Colecţia „Wilhelmi”, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii 
Mondiale, Colecţia AGEPI, Colecţia Institutului Cultural Român, Punctul de Informare 
Documentare NATO, Colecţia Lituania (2010). 

 Director de proiecte lansate de Fundaţia SOROS Moldova, anii 2000 - 2009: Dezvoltarea 
colecţiilor pe domeniul Administraţie publică şi politici publice - $4300; Dezvoltarea colecţiilor 
multimedia - $500; Dezvoltarea colecţiilor pentru Învăţămînt artistic - $2500; Programul de 
granturi mici pentru absolvenţii programelor Ambasadei SUA - $ 500; Colaborare cu 
catedrele universitare în realizarea proiectelor: Implementarea Sistemului European de 
credite Transferabile; Asistenţă Socială, proiecte instituţionale cu susţinerea cărora au 
crescut colecţiile pe domeniile ştiinţelor socioumanistice, tehnice, asistenţă socială, în limbile 
străine.  

 Coordonarea şi implementarea noilor servicii, programelor infobibliotecare cu impact asupra 
amplificării calităţii procesului educaţional universitar: Dotarea lectoratelor, Depozit legal 
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Universitaria, Proiectul Acces liber la raft, bibliografierea publicaţiilor cadrelor didactice şi ale 
bibliotecarilor, bibliografierea publicaţiilor în serie şi retroconversia, Noul utilizator, Zilele 
Bibliotecii la Facultăţi, Zilele Informării, Zilele catedrelor, Zilele Serviciului, Cultura 
Informaţională, Lunarul Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului, crearea echipei 
Promotorii Cărţii, a echipei de promovare a cursului Bazele Culturii informaţionale, 
programului Bacalaureat, Teleinforma-ţii, Clubul bibliotecarilor BiblioSpiritus etc.  

 Informatizarea Bibliotecii, proceselor info-bibliotecare, crearea programelor / bazelor de date 
aplicative Anuar, Achiziţii recente, Permis, Barcode, Barcode-Retro, Statistica, ProgStat, Su-
marScanat, Înregistrări muzicale în MP3, Ghiduri didactice de studiere a limbilor străine; 
coordonarea integrării Bibliotecii în Programul Naţional SIBIMOL, aplicarea modulului 
TinRead. 

 Iniţierea/lansarea/monitorizarea Paginii Web a Bibliotecii http://libruniv.usb.md, redactarea 
infomaţiilor privind conţinutul sitului: istorie, organigrama, infrastructura informaţională, 
servicii, acces la catalogul online, conţinuturi integrale - Bibloteca Digitală, inclusiv la 
publicaţiile periodice ştiinţiice editate de universitarii bălţeni: Artă şi educaţie artistică, 
Confluenţe bibliologice, Fizică şi Tehnică, SEMN, Limbaj şi context, Glotodidactica, Noua 
Revista Filologica, Tehnocopia. Acces direct de pe pagină la blogul eIFL-OA Moldova, 
monografii, manuale, cursuri, programe, editate de cadre didactice şi bibliotecari; Pagina 
utilizatorului cu opţiunile: Întreabă bibliotecarul; Propuneri pentru achiziţii; Opinii, sugestii, 
gânduri; expoziţiile Intrări noi, Publicaţii ale profesorilor, tematice; Publicaţii în serie abonate 
anual, Profesional, Evenimente, Anunţul Zilei etc. 

 Iniţierea şi editarea manualului Bazele Culturii Informaţionale şi a Curriculumului, Modulul 1 
în cadrul cursului universitar Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale, racordat la 
cerinţele procesului de la Bologna, lansarea colecţiei Cultura Informaţiei, editarea lucrării 
Ghidul utilizatorului http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid.pdf; integrarea în structura 
Bibliotecii a Centrului de Cultură Informaţională. 

 Organizarea / editarea sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a 
Catalogului publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din 
Republica Moldova, un excelent instrument bibliografic pentru cercetători, profesori, studenţi, 
pentru toată comunitatea bibliotecară. 

 Preşedinte al Filialei Nord a ABRM. Iniţierea /organizarea în cadrul Filialei Bălţi a ABRM a 
conferinţelor şi atelierelor profesionale pentru bibliotecarii şcolari din colegii, şcoli 
profesionale, specialiştii responsabili de activitatea bibliotecarilor şcolari de la direcţiile de 
învăţământ din şcolile raioanelor de Nord ale Moldovei.  

 În realizarea statutului Bibliotecii de Centrul Biblioteconomic, supervizează şi coordonează 
colectarea/sintetizarea/analiza datelor statistice prezentate de către 636 biblioteci şcolare din 
15 raioane din Nordul Republicii şi municipiul Bălţi. Editarea lucrării de sinteză “Bibliotecile 
Şcolare din RM: Raport statistic”, lansată în cadrul Conferinţei Anuale ABRM 
http://libruniv.usb.md/publicatie/alte/statistica.pdf. 

 Iniţierea traducerii de către echipa bălţeană a Standardului Internaţional Statistica 
Internaţională de bibliotecă, aprobat de CT 1 în anul 2009, meritele fiind apreciate de ABRM, 
conferindu-i-se Bibliotecii Diploma de excelenţă în cadrul Conferinţei anuale a Asociaţiei (15 
- 17 octombrie) precum şi conferirea diplomelor grupului de lucru. 

 Autor, redactor ştiinţific, director de publicaţii, prefaţator a peste 60 publicaţii: monografii, 
bibliografii, cataloage, dicţionare, anu-are, ghiduri în 12 colecţii: Bibliographia Universitas, 
Personali-tăţi universtare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universi-tari bălţeni, Promotori 
ai culturii, Vestigia Semper Adora, Doctor Honoris Cauza, Deţinători ai titlului de Doctor 
Honoris Cauza ai universităţii bălţene. Prezentate la Concursul National ABRM 
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/concurs.pdf Cele mai reuşite lucrări în 
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 – 2011, majoritatea lucrarilor au fost 
apreciate cu Premii prestigioase. 

 Director al revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe bibliologice, lansată în 
comunitatea profesională în anul 2005, remarcîndu-se prin larga deschidere spre valorile 
profesiei. Editarea, în colaborare cu Biblioteca Nationala, a unui număr al revistei de 
specialitate Magazin Bibliologic (2005, 3-4), consacrat aniversării a 60-a a Bibliotecii 
Ştiinţifice a Universităţii “A.Russo” din Bălţi. Fondatoare şi redactor al ziarului bibliotecarilor 
universitari bălţeni BiblioTransNord (2003), redactor al buletinului informaţional Club ONU 
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Nord; Iniţierea expoziţiilor mobile din colecţiile personale ale bibliofililor, pictorilor, bibliofililor 
bălţeni;  

 Membru al colegiului de redacţie al revistei BiblioScientia, editată de Biblioteca Centrală a 
Academiei de Ştiinţe a R.Moldova  

 Coordonator al revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md: revistă de teorie şi 
practică a bibliotecilor universitare din R.Moldova 

 Organizarea / desfăşurarea în premiera in Republica Moldova a Conferinţei Anuale a ABRM 
la Biblioteca universitară din Bălţi, 200 participanţi din ţară şi de peste hotare: 
 http://libruniv.usb.md/nou/Evenimente/conf-august.htm;  

 Membru al echipei naţionale de lucru la elaborarea proiectului "Strategii de dezvoltare a 
bibliotecilor din învăţămînt 2005 - 2010” şi Programului de implementare a Strategiilor de 
dezvoltare a bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt (2005 - 2010); Participare la elaborarea 
Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor din R.Moldova 2010 – 2020. 

 În calitate de membru al Senatului Universităţii: prezentarea anuală a rapoartelor privind 
activitatea Bibliotecii, Biblioteca Ştiinţifică în sprijinul activităţii didactice şi de cercetare 
ştiinţifică”. Propuneri în Senat (2009, 2010, 2011) referitor la crearea repozitoriului 
instituţional: anale, materiale ale conferinţelor, teze de doctor şi alte materiale relevante 
pentru comunitatea universitară, fapt care ar asigura accesul deschis al tuturor beneficiarilor 
la produsele ştiinţifice care ar spori, indubitabil, prestigiul universităţii bălţene.  

 
1993 – 2001 
Director-adjunct: coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de implementare a Softu-lui integrat 

de bibliotecă TINLIB (versiunea 280, 300, 400); Elaborarea Programelor /Rapoartelor Anuale 
de activitate a Bibliotecii Universitare Bălţi (începând cu anul 1994), coordonarea activităţii 
ştiinţifice;  

 
1976 – 1993 
 Şefa secţiei metodice BŞU; Elaborarea Programului de revenire la CZU (1992); Întocmirea / 

actualizarea documentelor de reglementare a activităţii informaţional-bibliotecare; 
Sintetizarea şi generalizarea experienţei Bibliotecii; Formator la facultatea profesiilor obşteşti 
(ФОП, 1970 - 1988); Coordonator al cursului de Cultură informaţională. 

 
Educaţie  
1972 – 1976 
Bibliotecar - bibliograf, - Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea Biblioteconomie şi 

Bibliografie. Diplomă cu menţiune nr. 254356 eliberată la 30 iunie 1976 
1972  
 Şcoala medie nr.4 feroviară, mun. Bălţi, Republica Moldova 
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Activitatea de formator:  

Formator naţional în cadrul ABRM, Filiala Bălţi 
Formator în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice (Şcoala Noului Angajat; Programul de formare 
profesională continuă BŞU) 

Aptitudini şi competenţe sociale:  
Autonomie, capacitate de comunicare, putere de sinteză, reacţie, management, 
perseverenţă, rigoare, capacitate de anticipare, putere de decizie, iniţiativă, spirit 
organizatoric  

Aptitudini şi competenţe organizatorice:  
Conducerea Centrului Biblioteconomic din Nord (biblioteci de colegii, şcoli profesionale, 636 
biblioteci şcolare din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi); Preşedintele Filialei Bălţi a ABRM; 
Preşedinte al Comisiei de Evaluare a performanţelor personalului Bibliotecii; Preşedinte al 
Comisiei de Audit Intern al serviciilor BŞU; Membru al Comisiei locale de atestare a 
bibliotecarilor pentru conferirea gradelor de calificare, Preşedinte al Clubului BiblioSpiritus. 

  
Aptitudini şi competenţe tehnice 
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Utilizare computer, operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Outlook Express, Power 
Point, Roman NetSend, Programul integrat de bibliotecă TINLIB, TinRead; Biblioteca 
Digitală, Intranet Mapa Generală, Internet Explorer, reţele sociale.  

 
Alte aptitudini şi competenţe:  
 
Limba maternă: limba română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e): limba rusă: înţelegere, vorbire, scriere - foarte bine; limba 

franceză: înţelegere, vorbire, scriere – fluent mediu; limba engleza: înţelegere, vorbire, 
scriere – cu dicţionar 

 
Cursuri de specializare / atestări: Stagieri în Estonia, Polonia, România, Rusia, Statele 
Unite ale Americii: 
 
2010 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, confirmarea gradului 
de calificare superior; Atelier specializat „Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat” (BRITŞ); 
Şcoala de vară „Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente” (Sadova, Călăraşi);  
2009 - Masa rotundă „Accesul deschis în Republica Moldova” (Chişinău, USM); Prezentarea 
companiei posibilităţi de navigare EBSCO Host Web.2: Andrei Socolov, reprezentantul 
companiei EBSCO Publishing în Rusia, Belarus, Moldova (Chişinău); Atelier profesional 
„Creativitatea, Inovaţia, Bibliotecarul” (AGEPI, Centrul de Informare şi Documentare, ABRM, 
Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova, Chişinău); 
2008 - Prezentarea Programului AGORA: prof. dr., cercetător ştiinţific, Bartol Tomaz, 
Universitatea Liubleana, Slovenia, conducătorul Centrului Naţional AGRIS, Liubleana, Slovenia, 
BŞU; Registrul de Mişcare al Fondului pentru instituţiile de învăţămînt superior: Atelier 
profesional, Biblioteca Centrală USM; 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);  
2007 - Atelier Activitatea editorială a bibliotecilor (Chişinău); Conferinţa de diseminare: Claudia 
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 carte pentru copii din Coreea (Bălţi, 
BŞU);  
2006 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului 
de calificare superior; Stagiu de documentare în Polonia (Varşovia); Conferinţa participanţilor la 
programele Ambasadei SUA (Chişinău);  
2005 - Banca Mondială: important partener internaţional al Republicii Moldova pentru creşterea 
economică şi combatere a sărăciei ( Banca Mondială, USB, Bălţi): 
2004 - Incluziunea socială şi bibliotecile, Şcoala de Biblioteconomie din Moldova, BŞU: 
2003 - Seminar “Planificarea strategică în biblioteci”, ŞBM; Stagiu de documentare pentru 
bibliotecarii din Republica Moldova» România; Seminar organizat de Ministerul Educaţiei pentru 
metodiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare «Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
bibliotecilor şcolare»; Catalogarea şi clasificarea colecţiilor: aspecte teoretice şi aplicaţii practice 
în regim de bibliotecă, ŞBM, BŞU; Servicii moderne de bibliotecă, Şcoala de Biblioteconomie 
din Moldova, BŞU;  
2002 - Colaborarea interbibliotecară. Utilizarea în comun a resurselor. Strategii manageriale; 
Managementul schimbării: Biblioteca publică în perioada tranziţiei spre biblioteca modernă; 
Şcoala de Biblioteconomie din Moldova; Sistemul informaţional - biblioteconomic suedez. 
Structură şi servicii; Conferinţa de diseminare a Proiectului Tempus - Tacis, DIB ULIM, BŞU;  
2001 - Sisteme integrate de biblioteci în Republica Moldova - prezent şi perspective; Seminar 
naţional al managerilor de bibliotecă; 
2000 – 2001- Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
Proiectul Fundaţiei SOROS; 
2000 - Vizită de documentare timp de 3 săptămîni în SUA în cadrul Programului Vizite 
Internaţionale; 
1999 - Fundaţia SOROS şi Şcoala de Bblioteconomie din Moldova; 
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1998 - Seminar „Formarea - formatorilor”, Fundaţia SOROS – Moldova; Seminar “Utilizarea 
personalului de bibliotecă: recrutare, selectare, integrare profesională”. 
 
Comunicări în cadrul reuniunilor ştiinţifico-practice: 
 
2011 - ”Impactul Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialişti” (Conferinta 
Stiintifico-practica Internationala “Integrarea specialistului cu studii superioare pe piata muncii: 
aspecte nationale si international”, USB, Facultatea de Economie, 21-22 octombrie, Bălţi; 
Conferinţa Ştiinţifică „Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE 
PENTRU TOŢI”, 15 octombrie 2011, USB); „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”: Conferinţa 
ABRM, comisia „Informatizare si tehnologii informationale”, 17 noiembrie 2011, BŞ ASEM); 
Aplicaţia AWStats: instrument eficient de evaluare a accesărilor conţinuturilor educaţionale pe 
situl Bibliotecii Ştiinţifice (Conferinţa Ştiinţifică „Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: INOVAŢIE 
ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI”, 15 octombrie 2011, USB, com. E. Harconiţa, I. Afatin); 
Cultura informaţiei a utilizatorului universitar bălţean (Conferinţa „Necesităţile informaţionale ale 
utilizatorilor de biblioteci astăzi” şi Conferinţa „Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”, 
susţinute de Dr. Hermina G. B. Anghelescu, School of Library &Information Science Wayne 
State University Detroit, Michigan, 6 aprilie, 2011, Bălţi, BŞU); Demersuri de formare 
profesională continuă în cadrul Filialei Bălţi a ABRM (Atelier profesional „Formarea profesionala 
continua: implicatii ale ABRM. Impact pentru biblioteci, 17 noiembrie 2011, DIB ULIM); Cadrul 
legislativ de bibliotecă: naţional / instituţional/local (Seminar, CADRUL LEGISLATIV 
NAŢIONAL:SUGESTII, OPINII, NECESITĂŢI, DIFICULTĂŢI ACTUALE, 18 mai, 2011, Bălţi 
BŞU); Colecţia ABRM - 20 de ani la BŞU: prezentarea lucrărilor editate (Conferinţa şi Atelierul 
profesional „Utilizarea Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor”, 15 decembrie 
2011,Filiala Bălţi ABRM, BŞU); „Crearea spaţiului informaţional academic unic - soluţie 
eficientă” ( Sesiune de comunicari „Biblioteca universitara: creativitate si inovatie in organizarea 
si diseminarea informatiei”, Sectiunile „Biblioteci Universitare” si „Biblioteci Specializate”, 17 
noiembrie 2011, BCU, Chişinău); Colecţii şi structuri în vederea extinderii accesului utilizatorilor 
USB (Seminar BM în RM); Managementul participativ în asigurarea eficienţei activităţii 
Bibliotecii (Conferinţa Ştiinţifică „Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: INOVAŢIE ŞI 
INFORMAŢIE PENTRU TOŢI”, 15 octombrie 2011, USB). 
2010 - Cultura tehnologică instituţională - parte componentă a managementului calităţii (Atelier 
specializat „Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat”, comisia ABRM „Standardizarea 
activităţii de bibliotecă); Biblioteca Ştiinţifică – nucleu al mediului informaţional universitar 
(Conferinţa ştiinţifică internaţională cu participare la distanţă Rolul tehnologiilor informaţionale în 
pregătirea profesională a specialiştilor profilului economic (USB, Catedra Economie); Biblioteca 
2.0 – calea spre Cunoaştere, Oportunităţi şi Succese (Colocviul Ştiinţific Studenţesc 
INTERUNIVERSITARIA, USB); 
2009 - Cum să rămîi „spirit” activ al universităţii în condiţii de criză? (Conferinţa anuală ABRM, 
Secţiunea „Biblioteci universitare şi specializate”); Inovaţia şi preţuirea oamenilor constituie 
cheia succesului Bibliotecii (Atelierul profesional „Creativitatea, Inovaţia, Bibliotecarul” ,AGEPI); 
Biblioteca Ştiinţifică în sprijinul activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică” (Senatul USB); 
Biblioteca universitară în mediul învăţământului şi cercetării ştiinţifice (Conferinţa USB 
Facultatea Pedagogie şi Psihologie. Asistenţă Socială); Infrastructura informaţională în 
susţinerea mediului universitar (Conferinţa aniversară 55 de ani Facultatea Limbi şi literatură 
străină -55 ani, USB); ABRM în susţinerea bibliotecilor şcolare (Atelierul Metodologia de 
colectare şi prezentare a statisticilor în baza Standardului Statistici internaţionale de bibliotecă, 
ISO 2789:2009 , Filiala Bălţi, BŞU). 
2008 - Energia creativă a lecturii şi bibliotecile şcolare din Republica Moldova (Salonul 
Internaţional de Carte pentru Copii); Efectele colecţiilor internaţionale (Conferinţă, Biblioteca 
Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova). 
2007 - Biblioteca universitară în cadrul sistemului de instruire (Conferinţa anuală ABRM Şedinţa 
plenară, Secţia Biblioteci universitare; Cursul Bazele Culturii Informaţionale la Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” (Conferinţa Ştiinţifică organizată în cadrul Secţiunii Biblioteci universitare şi 
Comisiei Cultura informaţională (Bălţi, BŞU); Biblioteca Stiinţifică în promovarea Proprietăţii 



Intelectuale (Masa rotundă ”Biblioteca şi Proprietatea Intelectuală în viziunea promotorilor de 
informaţie”); Managementul IIB în contextul obiectivelor Procesului de la Bologna (Conferinţa 
aniversară „Dimensiuni manageriale în activitatea institutiei info-bibliotecare: concepte, 
experiente, orientări”, DIB ULIM - 15 ani de ascensiune; Ce este o Asociaţie? Conferinţa şi 
atelierul profesional: Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie (Filiala Bălţi, BŞU); Studiu 
comparativ asupra statisticilor bibliotecilor şcolare din Republica Moldova (2004 - 2006) (Filiala 
Bălţi, BŞU). 
2006 - Biblioteci Şcolare în spaţiul biblioteconomic naţional (Conferinţa ABRM); Biblioteca în 
formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale (Conferinţa ştiinţifică internaţională 
"Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial", BŞ 
ASEM).  
2005 - Politici bibliotecare la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (BŞU, Bălţi) Cultura 
Informaţională a studentului în BŞ a USB Alecu Russo (Conferinţă Naţională a ABIR, ed. a XVI-
a, Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ, România, Petroşani).  
2004 - „Oportunităţile comunităţii universitare în condiţia informatizării Bibliotecii” (Congresul V 
al Bibliotecarilor din Republica Moldova). 
2003 – Tehnologizarea, modernizarea şi confortul spaţiului bibliotecar universitar (Conferinţa 
anuală de comunicări a BŞU). 
 
Participări la reuniuni profesionale (conferinţe, workshop-uri, seminarii):  
 
2011 – Sesiune de comunicari „Biblioteca universitara: creativitate si inovatie in organizarea si 
diseminarea informatiei”, Sectiunile „Biblioteci Universitare” si „Biblioteci Specializate”, 17 
noiembrie 2011;  
Sesiune de comunicari: „Tehnologiile informationale in biblioteci: probleme cotidiene si cai de 
solutionare”: Conferinţa ABRM, , 17 noiembrie 2011, BŞ ASEM; Atelier profesional „Formarea 
profesionala continua: implicatii ale ABRM. Impact pentru biblioteci”, Conferinţa ABRM, 17 
noiembrie 2011, DIB ULIM, com: E. Harconiţa, E. Stratan, „Demersuri de formare profesională 
continuă în cadrul Filialei Bălţi a ABRM”; Clubul BIBLIOTECA MOV, şedinţă, 16 noiembrie, 2011, 
Biblioteca Transilvania; Conferinţa aniversară ABRM: „Biblioteca mai mult decât biblioteca: 
integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, Şedinţa în plen, Chişinău, 18 noiembrie 2011, Teatrul 
Ginta Latină; Conferinţa „Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de biblioteci astăzi” şi 
Conferinţa „Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”, susţinute de Dr. Hermina G. B. 
Anghelescu, School of Library &Information Science Wayne State University Detroit, Michigan, 6 
aprilie, 2011, Bălţi, com. Cultura informaţiei a utilizatorului universitar bălţean; Conferinţa şi 
Atelierul profesional „Utilizarea Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor”. 15 de 
cembrie 2011, Filiala Bălţi ABRM, BŞU; Conferinta Stiintifico-practica Internationala “Integrarea 
specialistului cu studii superioare pe piata muncii: aspecte nationale si international”, USB, 
Facultatea de Economie, 21-22 octombrie, Bălţi, com. E. Harconiţa, L. Mihaluţa” Impactul 
Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialişti”; Congresul participanţilor în proiectul 
SUA; Sesiune de comunicari „Biblioteca universitara: creativitate si inovatie in organizarea si 
diseminarea informatiei”, Sectiunile „Biblioteci Universitare” si „Biblioteci Specializate”, 17 
noiembrie 2011, BCU, Chişinău, com. „Crearea spaţiului informaţional academic unic - soluţie 
eficientă”; Masa rotundă „Cunoştinţe fără frontiere”, prilejuită de aniversarea a 10-ea a înfiinţării 
Consorţiului eIFL Direct Moldova, 27 ianuarie 2011 BŞ ASEM, Chişinău; Masa rotundă „Asociaţii 
ale Bibliotecarilor şi Bibliotecilor: să ne cunoaştem şi să colaborăm”, cu participare internaţională, 
preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina de Nord, SUA (W. Browne), preşedintele 
Asociaţiei Bibliotecarilor din România (M. Regenală), bibliotecar de la Universitatea „Dunărea de 
Jos”, Galaţi (V. Dicu), 16 noiembrie, Chişinău; Seminar, CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL: 
SUGESTII, OPINII, NECESITĂŢI, DIFICULTĂŢI ACTUALE, 18 mai, 2011, Bălţi BŞU; Sesiune de 
comunicari: „Tehnologiile informationale in biblioteci: probleme cotidiene si cai de solutionare”: 
Conferinţa ABRM, comisia „Informatizare si tehnologii informationale”, 17 noiembrie 2011, BŞ 
ASEM, com. E. Harconiţa,L. Mihaluţa, I. Afatin „Aplicarea AWStats pentru măsurarea eficienţei 
diseminării informaţiei ştiinţifice şi a resurselor educaţionale”; Simpozion Anul Bibliologic, Ziua 
Bibliotecarului în RM, 20 aprilie, Chişinău; Symposia Investigatio Bibliotheca, „Confluenţe: cultura 
informaţiei, produse şi servicii, acces la resursele bibliotecii universitare”. Symposia Investigatio 
Bibliotheca, ediţia a 3-a, DIB ULIM, Chişinău; Video-conferinţa „Repozitoriul instituţional: 



structură, conţinut, impact” susţinută de către: Stephen H. Dew, PhD Collections & Scholarly 
Resources Coordinator, University Libraries of North Carolina, DIB ULIM, Chişinău.  
2010 – ??edinta Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” (Biblioteca Municipala „B. P. Hasdeu”); 
Conferinţa Anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul “Accesul 
deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil” (BŞ ASEM); Sesiune de 
comunicări „Rolul bibliotecilor universitare în comunicarea ştiinţifică” (Chişinău, Biblioteca UTM); 
Simpozionul ştiinţific Naţional “Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică; 
Masa rotundă „Învăţământul biblioteconomic din Republica Moldova: realizări, probleme şi 
perspective” (Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională);  Conferinţa Bibliotecii 
Tehnico-Ştiinţifică a UTM „Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare în contextul 
schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii, comunicare”; Masa rotundă Spaţiul public 
de comunicare profesională – revistele de specialitate (Chişinău, USM, Catedra BAI); 
Conferinţa ştiinţifică DIB ULIM; Atelierul profesional Instruire pentru cultura informaţiei şi 
profesionalizarea bibliotecarului şcolar (BŞU, Bălţi, comunicare Cele mai importante evenimente 
bibliotecare în anul 2010, diseminarea informaţiilor de la Conferinţa anuală ABRM şi alte 
reuniuni profesionale); Conferinţa ştiinţifică internaţională (cu participare la distanţă) Rolul 
tehnologiilor informaţionale în pregătirea profesională a specialiştilor profilului economic (USB, 
Catedra Economie), comunicarea Biblioteca Ştiinţifică – nucleu al mediului informaţional 
universitar; Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA, ediţia a VI-a, consacrată 
aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” şi a Bibliotecii Ştiinţifice din 
Bălţi, comunicarea Biblioteca 2.0 – calea spre Cunoaştere, Oportunităţi şi Succese; 
2009 - Conferinţa anuală ABRM „Provocări pentru profesionişti în era informaţională”; Secţiunea 
„Biblioteci universitare şi specializate” (Chişinău, ULIM); Întîlnirea cu Evghenii Kuzimin, 
Preşedintele Comitetului UNESCO în Rusia; Întîlnirea cu Andrei Socolov, reprezentantul 
companiei EBSCO Publishing în Rusia, Belarus, Moldova; Concursul republican Biblioteca – 
partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ed. a 3-a Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, ABRM; Anul Bibliologic 2008” cu genericul „Anul Promovării Lecturii”, BNRM, 
Chişinău; Manifestarea dedicată Zilei Mondiale a Cărţii şi Dreptului de Autor Biblioteca Publică 
”B. P. Haşdeu; Întrunire profesională Programe şi iniţiative OCLC implementate în Europa de 
Est, Ministerul Culturii; Medalion aniversar consacrat Bibliotecii Naţionale pentru copii „ION 
CREANGĂ” la 65 de ani; Atelierul profesional Metodologia de colectare şi prezentare a 
statisticilor în baza Standardului: Statistici internaţionale de bibliotecă, ISO 2789:2009 (Filiala 
Bălţi, BŞU, moderator, comunicare); Reuniunea profesionala a bibliotecarilor universitari şi a 
bibliotecarilor din colegii şi şcoli profesionale şi atelierul „Măsurători statistici şi indicatori de 
performanţă în gestiunea bibliotecilor” (Filiala Bălţi, BŞU, moderator); Stresul ocupaţional: 
perspective teoretico - praxiologice (Conferinţa USB FPP. AS USB); 
2008 - Congresul VI al Bibliotecarilor din RM, elaborarea sintezei privind activitatea 
Comisie„Colaborare Internaţională Naţională şi Departamentală”; Copyright: Enabling Access or 
Creating Roadblocks for Libraries?” (Copyright: un impediment sau un promotor al accesului la 
informaţie realizat prin intermediul bibliotecilor?): Conferinţă Internaţională. Biblioteca ASEM, 
Cartea pentru copii: Fond, Formă, Valoare: Colocviu interuniversitar, Salonul Internaţional de 
Carte pentru Copii, USM, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării (comunicare 
Energia creativă a lecturii şi bibliotecile şcolare din Republica Moldova); Biblioteca şi resursele 
informaţionale în contextul modernizării învăţămîntului ştiinţei şi inovării: (comunicare Efectele 
colecţiilor internaţionale); Conferinţă, BRŞA a UASM; Vizita de documentare la Biblioteca 
Naţională a României şi Biblioteca Centrală Universitară “Carol 1”, Bucureşti; Seminar Tineretul 
împotriva discriminării (Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, Biblioteca 
Ştiinţifică, OZON - Asociaţia de Mediu Bălţi, MAECENAS - Uniunea de Promovare a Literaturii 
şi Culturii Autohtone Bălţi, MONITOR - MEDIA, DECA – PRESS); Simpozion Ştiinţific 
Internaţional. Evoluţii Europene în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Bălţi; 
2007 - Conferinţa anuală ABRM „Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii 
Informaţionale şi a Cunoaşterii” ”(Bălţi, USB, moderator, şedinţa în plen, 2 comunicări); 
Biblioteca – portal educaţional intelectual şi informaţional în edificarea Societăţii Cunoaşterii: 
Conferinţa Ştiinţifică organizată în cadrul Secţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura 
informaţională (Bălţi, BŞU, comunicare); Conferinţa ştiinţifico-practică Informaţia şi cunoaşterea-
elemente indispensabile societăţii informaţionale, Camera Naţională a Cărţii; Masa rotundă 



”Biblioteca şi Proprietatea Intelectuală în viziunea promotorilor de informaţie”, AGEPI; 
Conferinţa internaţională organizată cu prilejul consemnarii a 15 ani de la fondarea DIB 
„Dimensiuni manageriale în activitatea institutiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, 
orientări”; Conferinţa aniversară Biblioteca Municipală pentru viitor – Dezvoltare. Progres. 
Parteneriat; Masa rotundă ”Biblioteca şi Proprietatea Intelectuală în viziunea promotorilor de 
informaţie”. Biblioteca Stiinţifică în promovarea Proprietăţii Intelectuale; Sesiunea de comunicări 
cu genericul „Asigurarea calitatii tehnologiilor - preocupare actuală a managementului 
bibliotecii”; Conferinţa şi atelierul profesional: Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie; 
2006 - Conferinţa internaţională Managementul resurselor electronice în bibliotecile din 
Moldova, BŞ ASEM (comunicare); Conferinţa ANBPR, Galaţi; Seminarul Activitatea 
bibliotecilor şcolare din RM; Atelierul profesional Cultura Informaţională şi mediul universitar, 
BMB E.Coşeriu (comunicare); 
2005 - 2009, Simpozionul Anul Bibliologic;   
2005 - 2006, Conferinţa ABIR, România ; 
2005 - Seminarul Naţional “Biblioteca şi Comunitatea, BNRM; Conferinţa consacrată aniversării 
a 45-a de învăţămînt superior din RM (Chişinău, Catedra de Biblioteconomie, Asistenţă 
informaţională şi Arhivistică); Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 60-a a Bibl. Univ. 
Bălţene: „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a instrucţiunii 
informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar” (BŞU, Bălţi);  
2004 - Congresul V al Bibliotecarilor din Republica Moldova; 
2003 – Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei muzicale: conf.şt.a Universităţii de 
Stat “A.Russo”; Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare: sesiune anuală 
de comunicări a Bibliotecii Ştiinţifice a US “A.Russo”, Bălţi.  
2002 - Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; 
1997 - Modernizarea serviciilor de informare: Conferinţă internaţională, Biblioteca ASEM, 
Chişinău;  
1996 - Schimb Internaţional de carte (Iaşi, BUT "Gh. Asachi") 
1995 - Programe internaţionale pentru sprijinirea bibliotecarilor (Simpozion Internaţional, 
Bucureşti);  
1995 - 2009 - Congresul bibliotecarilor din Republica Moldova, Conferinţa anuală ABRM, Anul 
Bibliologic; 
1994 - Conferinţa a IV-a a Asociaţiei Bibliotecarilor din învăţămînt din România (Iaşi);  
1985 - Desăvîrşirea activităţii metodice în bibliotecile instituţiilor superioare de învăţământ “ 
(Tartu - Estonia);  
1984 - Seminarul reprezentanţilor centrelor metodice la Biblioteca Pedagogică de Stat “K. D. 
Uşinski” (Moscova);  
1982 - Activitatea ştiinţifico-metodică a bibliotecii instituţiei de învăţământ superior” (Celeabinsk, 
Sverdlovsk - Rusia).  
 
Afiliere:  
 
La nivel local: membru al Senatului Universităţii, membru a Comisiei Senatului pentru politici, 
strategii şi dezvoltare instituţională; membru al Comisiei Senatului pentru cercetare ştiinţifică şi 
Relaţii de parteneriat; membru al Comisiei de achiziţii publice;  
La nivel naţional: membru al ABRM, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional; Consiliului 
Director al Bibliotecilor Instituţiilor superioare şi preuniversitare de Învăţământ; Biroului şi 
Consiliul ABRM; preşedinte al Comisiei ABRM pentru Concursul Naţional Cele mai bune lucrări 
în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării;  
 
Distincţii 
 
2011 - Diploma Ministerului Culturii către Ziua Bibliotecarului în RM 
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- Diploma de excelenţă şi locul 1 Pentru contribuţii la promovarea Accesului Deschis ca o 
nouă normă de învăţămînt şi cercetare în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2011;  



- Diploma de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi, 
Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct Moldova şi cu prilejul aniversării 
a zecea de la înfiinţarea Consorţiului EIFL Direct (25 ianuarie 2001); 

2010 – Titlul Onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova; 
2010 - Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 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 
2010 – Omul Lunii – pe situl Bibliotecii Naţionale a R.Moldova;  
2009 - Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru contribuţia 
personalului Bibliotecii în activităţile iniţiate de ABRM exprimată prin deosebita iniţiativă, 
creativitate şi exigenţă; 
2008 - Diploma Guvernului de gradul I pentru contribuţie substanţială la implementarea 
Managementului inovator în sistemul bibliotecar şi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din 
învăţământ; 
2007 - Diploma ABRM Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo cu prilejul Zilei 
Bibliotecarului şi pentru contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM şi organizarea cu 
succes a conferinţei Anuale ABRM; Diploma ABRM Pentru performanţe profesionale şi 
contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM (23 august 2007, Conferinţa Anuală 
ABRM,USB, şedinţa în plen); 
2005 - Medalia “Mihai Eminescu”; Medalia comemorativă Alecu Russo; Diploma 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM la aniversare de 100 de ani ai Liceului Teoretic 
„Ion Creangă”; Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului; Diplomă de Excelenţă Bibliotecii 
Ştiinţifice din partea Universităţii cu prilejul a 60 de ani de la fondare Pentru excelenta 
organizare a activităţii, şi implementarea proiectelor menite să amplifice şi să faciliteze accesul 
la informaţii, idei şi cunoaştere; Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu 
prilejul aniversării a 60-a a Bibliotecii Ştiinţifice şi pentru merite deosebite în activitatea 
profesională; 
2005 - Premiul I Concursul AGEPI “Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii 
intelectuale”; 
2005 - 2007, deţinătoare a Premiului Gazetei Bibliotecarului; 
2000 - 2010, Deţinătoare a premiilor Concursului Naţional Cea mai bună lucrare în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţa informării; Premiul ABRM pentru valorificarea colecţiei de carte 
rară; 
1993, 1999 - Premiul Mare Profesional Cel mai Bun Bibliotecar al anului; 
1992 - Bursa “Preot Igor Jechiu” acordată de către Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala Galaţi pentru documentare în bibliotecile din România; 
1985 - Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei. 
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