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Informaţii personale 
 
Data naşterii: 22 decembrie 1966, s. Musteaţa, Făleşti,  
Republica Moldova  
Tel.: 0(231) 52435 

E-mail: aculina12@mail.ru 
 
Domeniul ocupaţional 
 
Bibliotecar - bibliograf, specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării, manager, grad 
de calificare superior 
 
Experienţa profesională 
 
2009- prezent, director-adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
Lector superior (2009), catedra Literatură Română şi Universală, pentru promovarea orelor de 
curs la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. Arhivistică. Discipline predate: 
Catalogarea şi indexarea documentelor; Servicii de referinţe, Practica de iniţiere (surse info-
documentare). Promovare prelegeri, seminare, laboratoare, elaborarea curriculumului. Curator, 
relaţii de parteneriat cu Facultatea Filologie: orar, participare la şedinţe de catedre, adunări cu 
părinţii etc. 
Asistent universitar la catedra Electronică şi Informatică, modulul 1 Bazele Culturii 
Informaţionale, cursul universitar Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale, disciplina 
Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare (1989-). Întocmirea 
Planului anual, Raportului de activitate al Bibliotecii în baza analizei planurilor şi rapoartelor 
subdiviziunilor Bibliotecii; Ţinerea statisticii Indicilor principali de control ai activităţii Bibliotecii în 
regim automatizat, programul ProgStat; Furnizarea datelor pentru statistica de Stat; Analiza şi 
sintetizarea indicatorilor de performanţă. Coordonarea / monitorizarea activităţii de cercetare 
biblioteconomică şi bibliografică. Redactor bibliografic al publicaţiilor elaborate de către 
Bibliotecă, bibliografii, biobibliografii, cataloage, anuare, buletine informative în colecţiile: 
Bibliographia Universitas, Vestigia Semper Adora, Doctor Honoris Cauza (Alexandru 
Budişteanu: Omagiu la 80 de ani, Doctor Honoris Cauza al universităţii bălţene, Carte rară în 
limba română din colecţiile bibliotecii, Elena Dragan, Valentina Priţcan, Contribuţii ştiinţifice ale 
profesorilor Facultăţii Drept, Fizică. Tehnică. Matematică şi Informatică, Catalogului publicaţiilor 
elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova etc.). 
Promovarea acţiunilor în vederea creşterii eficienţei muncii salariaţilor (trasee, metodologii, 
norme), aplicarea tehnologiilor inovaţionale; Implicarea în proiecte naţionale, membru al 
grupului de lucru privind realizarea Proiectului SIBIMOL. Activităţi de pregătire a bazei de date 
pentru integrarea în SIBIMOL, testarea/monitorizarea conversiei bazei de date TinRead. 
Colectarea / procesarea datelor statistice din reţeaua bibliotecilor şcolare din Nordul Republicii 
Moldova în vederea realizării funcţiilor de Centru Biblioteconomic Naţional; Recepţionarea / 
analiza situaţiilor statistice din bibliotecile de colegii patronate. Formator naţional, Filiala Bălţi a 
ABRM. Organizarea atelierelor profesionale în cadrul Filialei Bălţi a ABRM pentru bibliotecarii 
de colegii, şcoli profesionale din municipiu şi responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din 
cadrul Direcţiilor de învăţământ municipal / raionale din Nordul Republicii. Elaborarea suportului 
didactic, eliberarea certificatelor. Coordonator al grupului de gestionare/actualizare a siteului 
Bibliotecii. Membru al colegiului de redacţie al revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării 
Confluenţe Bibliologice. Membru al Comitetului Tehnic nr. 1 pentru standardizare. Activităţi de 
monitorizare/ redactare a Standardul Internaţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. 
Statistici internaţionale de bibliotecă”, tradus de către bibliotecarii universitari bălţeni din limba 
franceză, aprobat de CT 1 în anul 2009 ca standard naţional, meritele fiind apreciate de ABRM 
conferindu-se Bibliotecii Diploma de excelenţă în cadrul Conferinţei anuale a Asociaţiei (15 - 17 
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octombrie) precum şi conferirea diplomelor grupului de lucru. Membru al Comisiei privind 
redactarea vedetelor de subiect. Organizarea activităţii Consiliului Administrativ şi Coordonator 
(pregătirea şedinţelor, monitorizarea deciziilor, planificarea subiectelor consiliului); a Comisiilor 
de Calitate şi de Evaluare a Personalului  
2004-2008, şef serviciu Catalogare şi Clasificare; Catalogarea şi indexarea publicaţiilor 
curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU; Crearea Catalogului 
Electronic al Bibliotecii şi a Bibliotecii Digitale; Extinderea bazei de date locale prin redactarea 
datelor din retroconversie; Responsabil de elaborarea/publicarea Buletinelor informative 
“Donaţie”, “Achiziţii recente”; Coordonator al procesului “Dotarea lectoratelor”; Elaborarea / 
completarea Fişierelor de autoritate; Coordonarea acţiunilor de implementare a Softu-lui de 
bibliotecă TINLIB-Modulul Catalogare, OPAC (versiunea 300, 410); Membrul grupului de lucru 
în probleme de Catalogare SIBIMOL; Administrează Pagina WEB a Bibliotecii, 
compartimentele: Biblioteca digitală, Buletinul Achiţizii recente, Publicaţii în serie; Formator în 
cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞU şi de Cercetare Ştiinţifică; Membru 
al Senatului USB, 2008 – 2009. 
2001- 2003, şef serviciu Achiziţie Evidenţă, Catalogare şi Clasificare; Prelucrarea ştiinţifică 
în sistem tradiţional / informatizat a resurselor intrate în colecţiile Bibliotecii; Elaborarea 
materialului promoţional “Achiziţie Evidenţă Catalogare şi Clasificare"; 
1996-2000, şef serviciu Catalogare şi Clasificare; Redactarea, introducerea şi tezaurizarea 
informaţiilor bibliografice pentru lucrările monografice curente, seriale şi materiale audio-vizuale 
în bazele de date corespunzătoare; Testarea/ implementarea Proiectului Catalogare şi 
Asistenţă informaţională în regim automatizat format MARC (anii 1994/1998). 
1995 - bibliotecar superior;  
1989 - 1991 - bibliograf; Elaborarea cursului “Cataloagele clasice ale Bibliotecii Ştiinţifice 
Universitare“. 
 
Educaţie: 
1984-1989, Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Biblioteconomie şi Bibliografie. 
1974-1984, Şcoala medie, s. Musteaţa, Făleşti, Republica Moldova. 
 
Aptitudini şi competenţe personale 
Activitatea de formator:  
Formator naţional, Filiala ABRM Bălţi, Formator universitar, cursul Bazele Culturii 
Informaţionale; Formator în cadrul Programului de formare continuă a personalului BŞU; 
Formator Şcoala Noului Angajat, disciplina Catalogarea şi indexarea documentelor. 
Aptitudini şi competenţe sociale 
Capacitate de comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, tact pedagogic 
Aptitudini şi competenţe organizatorice 
2010 - Membru Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” 
2009 - Membru al Comisiei locale de atestare a bibliotecarilor pentru conferirea gradelor de 
calificare; Membru al Comisiei Auditul serviciilor; Membru al Comisiei de Evaluare a personalului 
Bibliotecii. 
2005 - Membru al Clubului BiblioSpiritus 
Aptitudini şi competenţe tehnice 
 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.  
Alte aptitudini şi competenţe: 
Limba maternă: limba română;  
Limbi străine cunoscute: limba rusă: înţelegere, vorbire, scriere - foarte bine; limba franceză: 
înţelegere, vorbire, scriere – mediu 
 
Cursuri de specializare / atestări 
 
2011 - Prezentarea: „Provocări şi Soluţii pentru BibliotecileDigitale – Content Conversion 

Specialists Rom”, ABRM, BȘ ASEM, DIB ULIM; Seminar al Agenției Universitare de Francofonie 



(AUF), USB, Bălți; Atelier profesional „Catalogarea documentelor: cazuri dificile”, Conferința 
ABRM Comisia „Catalogare si Indexare”, CNC, com. „ Descrierea bibliografică. Vedeta: nume 

autori străini”; 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; Atelier specializat „Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat”, 
comunicare Cultura tehnologică instituţională - parte componentă a managementului calităţii 
(BRITŞ); ,Atelier profesional „Aplicarea standardelor de specialitate în activitatea 
bibliotecilor”(Chişinău, BŞ a USMF „N.Testimiţanu”); Atelierul Profesional Indexarea 
coordonată a documentelor, Secţiunea Biblioteci universitare şi specializate, comunicarea 
Cum să construim calitativ vedete de subiect: cazul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat 
„A. Russo” din Bălţi.  
2009 – Atelierul profesional „Creativitatea, Inovaţia, Bibliotecarul”, AGEPI, Centrul de Informare 
şi Documentare, comunicare Inovaţia şi preţuirea oamenilor constituie cheia succesului 
Bibliotecii; Atelierul profesional Cum se scrie o lucrare ştiinţifică : Ghid general (Formarea 
Formatorilor) HINARI-accesul la iniţiativa de cercetare, DIB ULIM, Chişinău; Atelier „Probleme 
actuale ale indexării şi catalogării”; 
2008 - Aspecte metodologice şi tehnice privind implementarea standardelor de descriere 
bibliografică: Atelier profesional la Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM; „Acces 
Deschis= Open Access=Открытый Доступ: Улучшая научную коммуникацию», BŞU, Bălţi; 
Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
2007 – „Resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate in contextul integrarii resurselor 

informationale naționale” : Masă rotundă, Chişinău; “Fişierul de Autoritate a persoanelor fizice: 
conceptualizări şi experienţe”, Atelier profesional (Chişinău); Şedinţa comisiei Catalogare 
Clasificare ABRM;  
2006 – Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului 
de calificare superior; Cursul Protecţia muncii (Bălţi, USB). 
2005 –Cerinţe Funcţionale pentru înregistrările Bibliografice. Principii FRBR: Seminar interactiv 
( BCU, Bucureşti). 
2004 - “Incluziunea socială şi bibliotecile” (Şcoala de Biblioteconomie din Moldova, BŞU); 
“Indexarea în RAMEAU” (Chişinău); Caietul de sarcini pentru SIBIMOL (Chişinău);  
2003 – “ Managementul resurselor electronice; “Indexarea documentelor în mod electronic” – 
atelier profesional (Chişinău); “Servicii moderne de bibliotecă “ ( Şcoala de Biblioteconomie din 
Moldova, BŞU); Anul Bibliologic ( Chişinău, Biblioteca Naţională a RM). 
2002 – “Catalogarea şi Clasificarea colecţiilor : aspecte teoretice şi aplicaţii practice în regim 
automatizat” (Chişinău); Conferinţa de diseminare a Proiectului Tempus-Tacis (DIB ULIM, 
BŞU).  
2000 -“Descrierea bibliografică a documentelor: aliniere la standarde internaţionale” (Chişinău). 
1996 - “We say : Library Automatization is Cool”! ( Chişinău).  
 
Informaţii suplimentare:  
Redactor bibliografic, Activitate pedagogică. Activitate redacţională şi ştiinţifică (autor studii, 
articole, cursuri, curricule, programe, concepte). 
 
Participări la reuniuni profesionale  
 
2011 - Clubul BIBLIOTECA MOV, inaugurarea Clubului, BM „B. P. Hasdeu; Conferința 
aniversară ABRM: „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru 
toţi”, Ședința în plen, Chişinău, Teatrul Ginta Latină; Conferinţa şi Atelierul profesional „Utilizarea 
Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor”,Filiala Bălți ABRM, BȘU; Conferinta 
Stiintifico-practica Internationala “Integrarea specialistului cu studii superioare pe piata muncii: 
aspecte nationale si international”,  USB, Facultatea de Economie,  Bălți , com. E. Harconița, L.  
Mihaluţa  ”Impactul Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialişti”; Masa rotundă 
„Tabele de autori”, comisia Catalogare, Indexare, Chișinău, com. „Cotarea publicaţiilor şi tabelele  
de autori ; 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, Chișinău; 16 
noiembrie; Sedinţa Comisiei Catalogare indexare a ABRM: Editarea Buletinului informativ 
Catalogare Indexare, CNC; Şedinţa Comitetului Tehnic nr.1 Informare documentare:  Redactarea 
SM ISO 11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci; 
Standardului internaţional  ISO 690 : 2010  Informare şi documentare – Reguli pentru referinţe 

bibliografice şi citări la resurse de informare, BRȘA a UASM; Seminar, CADRUL LEGISLATIV 
NAŢIONAL:SUGESTII, OPINII, NECESITĂŢI, DIFICULTĂŢI ACTUALE,  Bălți BȘU, comunicare  
Cadrul legislativ Internaţional al bibliotecilor şcolare şi de colegiu; Sesiune de comunicari 
„Biblioteca universitara: creativitate si inovatie in organizarea si diseminarea informatiei”, 
Sectiunile „Biblioteci Universitare” si „Biblioteci Specializate”, BCU, Chișinău; Sesiune de 
comunicari: „Tehnologiile informationale in biblioteci: probleme cotidiene si cai de solutionare”: 
Conferința ABRM, comisia „Informatizare si tehnologii informationale”, BȘ ASEM, com. E. 
Harconiţa,L. Mihaluţa, I. Afatin „Aplicarea AWStats   pentru  măsurarea  eficienţei  diseminării   
informaţiei ştiinţifice şi a resurselor educaţionale”;  
2010 – Conferinţa Anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul 
“Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”; Sesiune de 
comunicări „Rolul bibliotecilor universitare în comunicarea ştiinţifică” (Chişinău, Biblioteca UTM); 
Conferinţa Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifică a UTM Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare 
în contextul schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii, comunicare Impactul 
tehnologiilor informaţionale asupra serviciilor de referinţe; Masa rotundă Spaţiul public de 
comunicare profesională – revistele de specialitate (Chişinău, USM, Catedra BAI); Atelierul 
profesional Instruire pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului şcolar (BŞU, 
Bălţi, comunicare Actualizări în catalogare şi clasificare: Standardul interstatal GOST 7.1.03 - 
“Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire; 
Masa rotundă „Catalogarea şi indexarea: reflecţii profesionale actuale”, Catedra 
Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, 
comunicare Modificări CZU: dificultăţi de aplicare; Clubul Bibliografilor „BiblioArtis” (DIB ULIM);  
2009 - Conferinţa anuală ABRM „Provocări pentru profesionişti în era informaţională” (Chişinău, 
ULIM, comunicare Arhitectura vedetelor de subiect: principii şi practici de realizare în Biblioteca 

universitară bălţeană); Reuniune profesională a bibliotecarilor universitari și a bibliotecarilor din 
colegii și școli profesionale „ Măsurători statistici şi indicatori de performanţă în gestiunea 
bibliotecilor” (Bălţi, BŞU, moderator, comunicare); Atelierul profesional „Metodologia de 
colectare şi prezentare a statisticilor în baza Standardului: Statistici internaţionale de bibliotecă, 
ISO 2789:2009” (Bălţi, BŞU, moderator, comunicare); Concursul republican Biblioteca – 
partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ed. a 3-a Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, ABRM. 
2008 - Congresul VI al ABRM, comunicare „Implicaţii bibliotecare în crearea mediului 
informaţional electronic”; Biblioteca şi resursele informaţionale în contextul modernizării 
învăţământului ştiinţei şi inovării: Conferinţă, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova, comunicare „Promovarea patrimoniului ştiinţific 
universitar prin Biblioteca Digitală”; 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, co-moderator, comunicare Particularităţile formării 
potenţialului profesional al catalogatorilor / clasificatorilor); Biblioteca – portal educaţional 
intelectual şi informaţional în edificarea Societăţii Cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică organizată în 
cadrul Secţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura informaţională; Conferinţa şi atelierul 
profesional Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie (Bălţi, BŞU); Atelier profesional: Indicatori 
de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii ( Bălţi, 
BŞU);  
2005 - Symposia Professorum ULIM, secţiunea „Biblioteconomie. Informare. Documentare”, 
DIB ULIM, comunicare „Valori axate pe consumatorii Universităţii bălţene; 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); Conferinţa video digitală “Procesul de catalogare la Biblioteca Congresului” cu 
participarea lui Jurji Dobczanskz, specialist în probleme de catalogare/indexare domeniul 
“Ştiinţe sociale”, (Chişinău).  
2004 - Congresul V al bibliotecarilor din Republica Moldova (Chişinău); Sesiunea ştiinţifică 
anuală DIB ULIM (Chişinău); Conferinţa de diseminare EBSCO Publishing (Biblioteca ASEM 
Biblioteca Universitară Bălţi, 2004).  
2003-2004, Anul Bibliologic (Chişinău). 
2002 - Conferinţa de diseminare a Proiectului Tempus - Tacis DIB ULIM (BŞU Bălţi). 
1996 - Bibliotecile de invăţământ. Tradiţie şi modernizare", comunicare Regăsirea informaţiilor 
asistată de calculator – element principal al activităţii bibliotecare (Chişinău); Simpozionul 
“Schimb internaţional de carte” (Iaşi, Biblioteca Universităţii Tehnice "Gh. Asachi"). 
1990 - Библиотека и компьютеризация : Доклад на ХIII- ой республиканской конференции 
молодых сотрудников б-к вузов (Chişinău). 
Afiliere:  
 2009- Membru al Comisiei Standardizarea activităţii de bibliotecă 
 2005 - Membru al Comisiei ABRM „Catalogare Indexare” 
 1992 - Membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 
 
Distincţii  
 
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. 
2009 - Diploma ABRM pentru implicaţi în traducerea Standardului Internaţional ISO 2789:2009 
“Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă” 
2008 – Diploma Ministerului Culturii al Republicii Moldova pentru activitate rodnică, 
contribuţie substanţială în dezvoltarea şi promovarea bibliotecii.  
2007 - Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Pentru performanţe 
profesionale şi contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM 
2007 - Diploma Universităţii şi a Bibliotecii Pentru contribuţii deosebite la formarea 
profesională a bibliotecarilor în calitate de formator şi mentor;  
2005 - 2010, Deţinătoare a Premiilor Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei 
şi ştiinţa informării în cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM 
2005, 2002 - Diploma Universităţii Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi 
corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate în activitatea bibliotecară;  
2004 – Deţinătoare a Premiului Cel mai Bun Bibliotecar al anului în cadrul Concursului 
Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM 
 
Lucrări publicate: 75 
 
Referinţe: 45 

 
 
 

  


