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INTRODUCERE
Pe parcursul anului 2019, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în
conformitate cu următoarele obiective, prevăzute în Planul de activitate al Bibliotecii:
1. Dezvoltarea, promovarea şi valorificarea colecţiei de carte;
2. Asigurarea accesului la informaţie;
3. Îmbunătăţirea calităţii privind prestarea serviciilor de asistenţă informaţională;
4. Promovarea serviciilor de Bibliotecă.
5. Postarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
I. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII COLECŢIEI DE CARTE
În perioada anului 2019, la dezvoltarea colecţiei de carte a Bibliotecii au contribuit cu un
şir de lucrări ştiinţifice mai multe instituţii cum ar fi:
 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetări al R.Moldova (MECC);
 Direcţia Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE);
 Donaţie oferită de dr., conf. univ. Nelu Vicol;
 Sectorul Educaţie Timpurie, IŞE, donaţie oferită de autorii Stella Duminică, Angela
Dascal;
 Biblioteca Centrală Universitară, USM (BCUSM) prin intermediul Acordului Schimb de
carte;
 Academia de Studii Economice a Moldovei( ASEM );
 LUMOS MOLDOVA;
 Donaţie oferită de prof. univ., dr. Vasile Flueraş, Marian Staş, Universitatea “BabeşBolyai”, Cluj- Napoca.
Astfel, dezvoltarea colecţiei de carte a Bibliotecii, în perioada anului 2019, a înregistrat o
creştere de 480 de volume de carte şi 233 volume publicaţii periodice primite prin
abonament.
Publicaţiile primite în colecţia de carte a Bibliotecii au fost puse la dispoziţia cadrelor
didactice în perioada de formare profesională continuă, cercetătorilor, masteranzilor,
doctoranzilor, în vederea informării lor privind formele şi metodele de organizare a
procesului de învăţământ.
Dintre ele fiind: Lucrări ştiinţifice din domeniile: Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale,
documente de politici educaţionale la Educaţia Timpurie, ghiduri metodologice ECD,
materiale ale conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale institutului, alte
materiale ale conferinţelor republicane a instituţiilor de învăţământ superior.
Conform indicatorilor,
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 31 decembrie 2019) constituie
64 761 volume.
II. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII COLECŢIEI
ŞI A SERVICIILOR PRESTATE
Pe parcursul anului 2019 Biblioteca a atins următoarele performanţe:
Vizite în bibliotecă
857 utilizatori



inclusiv:
bărbaţi - 120
femei - 737.

Utilizarea computerului
inclusiv:
- Accesarea Internetului
- Microsoft Word
- Verificarea informaţiei din e-mail
- Trecerea inormaţiei pe stic
Documente împrumutate

136
28
26
10
18

utilizatori
utilizatori
utilizatori
utilizatori
utilizatori

2301

de volume

III. ORGANIZAREA COLECŢIILOR: DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ.
CATALOGARE. CLASIFICARE-INDEXARE.
O responsabilitate pusă în sarcina Bibliotecii privind organizarea colecţiilor este activitatea
bibliografică, catalogare, clasificare- indexare. În vederea realizării acestei atribuţii Biblioteca a
realizat:
1. Înregistrarea literaturii intrată în colecţia de carte a Bibliotecii
2. Descrierea bibliografică şi analitică a publicaţiilor.
3. Clasificarea literaturii conform Clasificării Zecimale Universale (CZU).
4. Completarea catalogului alfbetic şi sistematic.
5. Înregistrarea ziarelor şi revistelor primite prin abonament în cartea de registru.
7. Înregistrarea ziarelor şi revistelor în Fişierul publicaţiilor periodice.
8. Organizarea colecţiei de ziare pe trimestru.
IV. ACORDAREA ASISTENŢEI INFORMAŢIONALE
ÎN CONTEXTUL CULTURII INFORMAŢIEI
În scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de formare profesională şi a activităţii de
cercetare a institutului un rol important i-a revenit Bibliotecii în acordarea asistenţei
informaţionale prin realizarea colecţiilor de resurse informaţionale la solicitările utilizatorilor.
În cadrul documentării colecţiilor de resurse informaţionale, pregătite la solicitare,
utilizatorii Bibliotecii: cercetători ştiinţifici, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, reuşesc
să-şi achiziţioneze competenţe informaţionale în formarea culturii informaţiei.
Astfel, Biblioteca a răspuns la solicitările utilizatorilor, oferind
Asistenţă informaţională
 CATEDREI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI EDUCAŢIE TIMPURIE
La subiectele solicitate:
 Jocul la vârsta preşcolară
 Tendinţele moderne în Educaţia Timpurie
 Cultura emoţională
 Politici educaţionale la Educaţia Timpurie
 Standarde Educaţionale la Educaţia Timpurie
s-a realizat 5 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 56 surse informative, conţinutul
cărora a inclus informaţii din Pedagogia preşcolară, Standarde, Ghiduri, Curricula în contextul
Educaţiei Timpurii.
 CATEDREI DIDACTICA DISCIPLINELOR ŞCOLARE:
 ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE
La subiectul solicitat:
 Publicaţii ale autorilor din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 12 surse informative, din ele
fiind publicaţii ale autorilor institutului şi publicaţii din alte instituţii de învăţământ superior.
 ARIA CURRICULARĂ EDUCAŢIE SOCIOUMANISTICĂ. ARTE şi
TEHNOLOGII
La subiectele solicitate:
 Material didactic la istoria universală şi istoria românilor
 Eficienţa învăţării
s-a realizat 2 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 12 surse informative,
conţinutul cărora a inclus informaţii din domeniul Istorie şi domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.
Asistenţă informaţională oferită:
 SECTORULUI EDUCAŢIE TIMPURIE
 PROIECTUL DE CERCETARE
1. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei
procesului de educaţie timpurie
La subiectele solicitate:
 Proiectarea activităţilor
 Implementarea documentelor de politici educaţionale
 Dezvoltare personală
 Comunicare
 Tendinţe moderne în educaţia timpurie
 Standarde de învăţare şi dezvoltare, implementare
 Activităţi matematice distractive
s-a realizat 7 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 37 surse informative, conţinutul
cărora a inclus informaţii din domeniul Pedagogiei Preşcolare, Pedagogia Învăţământului
Primar şi domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, Acte legislative.
 SECTORULUI CALITATEA EDUCAŢIEI

PROIECTUL DE CERCETARE
1. 15.817.06.16A Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului
educaţional în învăţământul secundar general
La subiectele solicitate:
 Mediul şcolar
 Didactica Biologiei
s-a realizat 2 colecţiii de resurse informaţionale, care a inclus 9 surse informative, conţinutul
cărora a inclus informaţii din seria Ştiinţe ale Educaţiei, Biologie.
 SECTORULUI MANAGEMENTUL FORMĂRII PROFESIONALE

PROIECTUL DE CERCETARE
1. 15.817.06.04F Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din
perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii
La subiectul solicitat:
 Teoria şi metodologia instruirii/evaluării
s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 4 surse informative, conţinutul
cărora a inclus informaţii din domeniul Pedagogie, Instruire, Evaluare.
 SECTORULUI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE

PROIECTUL DE CERCETARE
1. 15.817.06.17A Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare
a parteneriatului şcoală - familie - comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi
oferirea unei educaţii de calitate.
La subiectul solicitat:
 Educaţie economică, financiară

s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 5 surse informative, conţinutul
cărora a inclus informaţii din aria curriculară Ştiinţe Socioumane.
Asistenţă informaţională oferită:
 CENTRULUI EDITORIAL Univers Pedagogic
 SECŢIEI REDACTARE ŞI EDITARE
La subiectele solicitate:
 Învăţăm să vorbim cult
 Dansul
s-a realizat 2 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 8 surse informative, conţinutul
cărora a inclus informaţii din Pedagogia muzicii, , Curricula pentru discipl. Opţională „Învăţăm
să vorbim cult”.
Asistenţă informaţională oferită :
 ACTIVITĂŢII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

1. Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională






























La subiectele solicitate:
Clasificarea atitudinilor fundamentale
Crizele de vârstă şi fazele latente
Dezvoltarea procesuală a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul general
Proiectarea. Activităţi extracurriculare
Psihologia vârstelor
Aspectul psihologic la tematica cursurilor de forrmare continuă
Sociologia educaţiei
Evaluarea tradiţională şi modernă
Procesul sumativ în clasa a 9 -a
Patriotism
Regulamentul de atestare 2018
Formarea profesională a cadrelor didactie
Integrarea copiilor în şcoală cu dizabilităţi de vedere
Concepte operaţionale şi instrumente de analiză
Strategii operaţionale
Dezvoltarea literar-artistică la vârsta preşcolară
Competenţe lingvistice
Proiecte didactice
Educaţia centrată pe elev
Metodica predării limbilor străine
Proiecte didactice pentru formarea continuă
Dezvoltare profesională continuă
Educaţia civică
Fundamente psihoped. centrate pe elev
Elemente de naratologie
Noţiunea Naratologie
Proiecte didactice la Limba şi Literatura română
Concepţia didactică a Educaţiei civice
Creativitatea la copii preşcolari

 Conceptul Educaţie pentru Societate
 Activităţi didactice la Educaţia Timpurie
 Politici educaţionale
 Arta plastică
 Implementarea Teoriei Inteligenţilor multiple
 Promovarea politicilor educaţionale
 Tehnologia competenţei de comunicare orală şi scrisă la orele de limba şi literatura română
 Metodica de predare a matematicii
 Emotivitatea
 Evocare
 Metodologia de Evaluare Criterială
 Specii literare a prozei literare
 Despre Sărbătorile de iarnă
 Tehnici de lucru cu textul literar
 Lecţia - ca produs de competenţă profesională
s-a realizat 34 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 395 surse informative,
conţinutul cărora a inclus informaţii din lucrările ştiinţifice ale institutului, domeniul Ştiinţe ale
Educaţiei şi Ştiinţe Sociale, informaţii de referinţă, informaţii din domeniul Învăţământului
Preşcolar/Primar, curricula la disciplinele şcolare, Lingvistică,Matematică, Educaţie civică,
Psihologia copilului, Pedagogie preşcolară, Standarde educaţionale, Acte normative

2.Cadrelor didactice de la studiile de recalificare/calificare profesională
La subiectele solicitate:
 Cultura morală la preşcolari
 Competenţa orală. Literatura artistică la vîrsta preşcolară
 Dezvoltarea limbajului la preşcolari
 Metode activ - participative
 Eficacitatea metodelor activ-participative
 Dezoltarea creativităţii la preşcolari
 Dezvoltarea limbajului şi a comunicării
s-a realizat 7 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 53 surse informative,
conţinutul cărora a inclus informaţii din domeniul Didacticii, Psihologia copilulu,
Literatura artistică în grădiniţa de copii, Metodica dezvoltării vorbirii la preşcolari.
Asistenţă informaţională oferită:
 STUDIILOR SUPERIOARE CICLUL II, MASTER:
La subiectele solicitate:
 Psihologia socială şi corecţională
 Cercetarea clinică a psihologului
 Valorile personale ale cadrelor didactice
 Bibliografie pentru referat
 Eseu privind Mitologia poporului român
 Mediul educaţional prietenos
 Comunicarea empatică a cadrelor didactice privind violenţa între elevi
 Empatia profesorilor asupra elevilor

s-a realizat 8 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 34 surse informative,
conţinutul cărora a inclus informaţii din lucrările ştiinţifice ale institutului, domeniul Ştiinţe ale
Educaţiei şi Ştiinţe Sociale, domeniul Lingvistică, Psihologie socială, Pedagogie..
 MASTERANZILOR EXTERNI
1.Masteranzilor, anul II, Universitatea de Stat din Tiraspol
La subiectul solicitat:
 Şcoală- familie-comunitate în contextual învăţământului primar
s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 1 sursă informativă (TD, autor
M.Braghiş).
2. Masteranzilor, anul II, USM. Specialitatea Management educaţional
La subiectul solicitat:
 Strategia de comunicare continuă pentru angajaţii instituţiilor preşcolare
s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 4 surse informative,
conţinutul cărora a inclus informaţii din domeniul Pedagogiei, Lingvistică, Arta comunicării..
Asistenţă informaţională oferită:
 STUDIILOR DE DOCTORAT
1. Doctoranzilor anului I :
La subiectele solicitate:
 Formarea competenţelor literare la elevi
 Profilul evaluatorului
 Dezvoltarea limbajului literar-artistic al elevilor în cadrul educaţiei lingvistice şi literare
 Managementul evaluării rezultatelor şcolare
 Managementul inspecţiei şcolare
 Consultarea Tezelor de doctor în domeniul managementului educaţional
 Formarea la copii de 6 - 7 ani a competenţelor de comunicare orală
 Managementul inspecţiei şcolare în contextul asigurării calităţii educ.
 Dezvoltare curriculară
 Limbajul coerent la preşcolari
 Valoarea competenţelor în învăţământul primar
 Psihologie socială
 Formarea ataşamentului în psihologie
 Metode interactive în Educaţia Timpurie
s-a realizat 14 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 116 surse informative,
conţinutul cărora a inclus informaţii din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
domeniul Dezvolarea limbajului literar-artist, Managementul educaţional, Politici educaţionale,
Didactica funcţională, Psihologia copilulu, Literatura artistică în grădiniţa de copii, Metodica
dezvoltării vorbirii la preşcolari.
În total realizate: 86 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
diferite categorii de utilizatori, cu un suport informaţional de 746 surse informative.

V. ACTIVITATE BAZATĂ PE CERCETAREA ŞI DOCUMENTAREA
ACTELOR LEGISLATIVE
În vederea selectării Actelor legislative din sfera Educaţie, Cercetare şi Inovare, doctorat,
masterat, alte domenii şi în scopul informării şi acordării informaţiei personalului ştiinţific şi
didactic al institutului, cadrelor didactice în perioada de formare profesională, Biblioteca a
documentat 366 numere ale Monitorului Oficial al R.Moldova primite în perioada anului 2019
( vezi: Rapoartele de activitate lunare ale Bibliotecii la adresa: www. ise.md, componenta
Biblioteca) şi a selectat 125 Acte legislative.
36 acte legislative ( în format xerox ), prezentând interes activităţii de formare profesională
şi activităţii de cercetare, au fost transmise în subdiviziuni spre informare şi aplicare după
cum urmează:
 Direcţiei institutului - 8 Acte Legislative,
inclusiv:
1. 1369 HOTĂRÎRE cu privire la modificarea Hot. Guv. pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării
programelor de studii…. şi de formare continuă … ( N 1270, Chişinău, 26 decemdrie 2018 ) //
MO al RM. 2018.29 decembrie. Nr. 526-528. P.74.
2. 506 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea programului naţional în domeniile cercetării şi
inovării pentru anii 2020-2023 şi a planului de acţiuni privind implementarea acestuia ( Nr.3817,
Chişinău, 1 august 2019 ) // MO al RM. 2019.16 august. Nr. 256-259. P.12-32.
3. . 507 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor din
domeniile cercetării şi inovării ( Nr.382, Chişinău, 1 august 2019 ) // MO al RM. 2019.16 august.
Nr. 256-259. P.32-39.
4. 458 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat (
Nr.326, Chişinău, 18 iulie 2019 ) // MO al RM. 2019. 2august. Nr. 246-248. P.41-43.
5. 438 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenţiei
Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare ( Nr.327, Chişinău, 18 iulie 2019 ) //
MO al RM. 2019. 26 iulie. Nr. 241-243. P.9-11.
6. 427 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor ştiinţificodidactice în învăţământul superior ( Nr.325, Chişinău, 18 iulie 2019 ) // MO al RM. 2019.23
iulie. Nr. 239-240. P.9-16.
7. 603 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de
doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 ( Nr.430,
Chişinău, 4 septembrie 2019 ) // MO al RM. 2019.6 septembrie. Nr. 274-278. P.9-10.
8. 670 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pe
specialităţi ştiinţifice pentru anul 2020 ( Nr.460, Chişinău, 2 octombrie 2019 ) // MO al RM.
2019. 4 octombrie. Nr. 303-305. P.25-26.
 Direcţiei institutului
 Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
 Serviciului Economico-Financiar şi Gestionare
- 1 Act Legislativ
inclusiv:
1. HOTĂRÎRE cu privire la transmiterea unor bunuri ( N 2, Chişinău, 18 ianuarie 2019)
// MO al RM. 2019.8 februarie . Nr. 38-47. P.105.

 Direcţiei institutului
 Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
- 4 Acte Legislative
inclusiv:
1. 181 ORDIN cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiilor publice din domeniul educaţiei
adulţilor subordonate MECC ( N 32, Chişinău, 18 ianuarie 2019 ) // MO al RM. 2019.25
ianuarie. Nr. 24-28. P.74.
2. 1582 ORDIN cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şI desfăşurare a
concursului de selectare a membrilor în consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de
Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare ( Nr.1076, Chişinău, 30 august 2019 ) // MO al RM.
2019.27 septembrie. Nr. 296-301. P.101-104.
3. 728 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire şi conformare a titlurilor
ştiinţifice ( Nr.497, Chişinău, 23 octombrie 2019 ) // MO al RM. 2019. 1 noiembrie. Nr. 320325. P.67-71..
4. 1825 ORDIN cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a noului tip de Diplomă de Doctor
( Nr.1341, Chişinău, 23octombrie 2019 ) // MO al RM. 2019.1 noiembrie. Nr. 320-325. P.77-78.
/2002...( Nr.312, Chişinău, 10 iulie 2019 ) // MO al RM. 2019.12 iulie. Nr. 228-229. P.43.
 Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul - 5 Acte Legislative
inclusiv:
1. 32 Lege pentru modificarea Legii nr.289/2004 privind îndemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă… ( N 311, Chişinău, 30 noiembrie 2018 ) // MO al RM. 2019.4 ianuarie.
Nr. 1-5. P.22-24.
2. 156 Lege pentru modificarea Codului Muncii al RM ( N 19, Chişinău, 11martie 2019 ) // MO
al RM. 2019.15 martie. Nr. 94-99. P.6.
3. 156 Lege pentru modificarea Codului Muncii al RM nr.154/2003: Salariaţilor remuneraţi în
accord sau pe unitate de timp ( oră sau zi) pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare… ( Nr.19,
Chişinău, 11 martie 2019 ) // MO al RM. 2019.15 martie. Nr. 94-99. P.6.
4. 381 Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea şI plata
îndemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hot.Guv.378/2018( Nr.311, Chişinău, 10 iulie
2019 ) // MO al RM. 2019.12 iulie. Nr. 223-229. P.42.
5. 382 Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a
îndemnizaţiilor adresate familiilor cu copii aprob. Prin Hot. Nr. 1478/2002...( Nr.312, Chişinău,
10 iulie 2019 ) // MO al RM. 2019.12 iulie. Nr. 228-229. P.43.
 Serviciului Economico-Financiar şi Gestionare - 8 Acte Legislative
inclusiv :
1. 838 Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2019 ( N 300, Chişinău, 30
noiembrie 2018 ) // MO al RM. 2018. 22 decembrie. Nr. 504-511. P.12-16.
2. 840 Legea Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală pe anul 2019 ( N 301,
Chişinău, 30 noiembrie 2018 ) // MO al RM. 2018.22 decembrie. Nr. 504-511. P.16-18..
3. 840 Legea Bugetului de Stat pe anul 2019 ( N 303, Chişinău, 30 noiembrie 2018 ) // MO al
RM. 2018. 22 decembrie. Nr. 504-511. P.18-60.

4. 29 HOTĂRÎRE privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie,
prognozat pentru anul 2019 ( N 21, Chişinău, 18 ianuarie 2019 ) // MO al RM. 2019.19 ianuarie.
Nr. 22-23. P.21.
5. 109 ORDIN cu privire la poziţionarea provizorie a unor funcţii în grila de salarizare ( N 2019,
Chişinău, 28 decembrie 2018 ) // MO al RM. 2019. 18 ianuarie. Nr. 13-21. P.152-155.
6. 29 HOTĂRÎRE privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie,
prognozat pentru anul 2019 ( N 21, Chişinău, 18 ianuarie 2019 ) // MO al RM. 2019.19 ianuarie.
Nr. 22-23. P.21..
7. 174 ORDIN privind modificarea şi completarea Planului de Conturi contabile în sistemul
bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă… ( N 212, Chişinău, 26
decembrie 2018 ) // MO al RM. 2019. 25 ianuarie. Nr. 24-28. P.66 - 73.
8. 397 Lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 ( Nr.112, Chişinău, 4
septembrie 2019 ) // MO al RM. 2019.6 septembrie. Nr. 279-280. P.4 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră - 1 Act Legislativ
inclusiv:
1. ORDIN privind notificarea Agenţiei de către operatorii de transport rutier privind începerea
utilizării autorizaţiilor CEMT pe termen scurt ( N 98, Chişinău, 4 decembrie 2018 ) // MO al
RM. 2019.25 ianuarie. Nr. 24-28. P.106.
Actele Legislative selectate se descriu analitic pe fişe, după care se completează Fişierul şi
Portofoliul Actelor Legislative elaborat de Bibliotecă. Accesul liber la Portofoliul Actelor
Legislative este disponibil pentru toate caregoriile de utilizatori.
VI. ACTIVITATE BAZATĂ PE CERCETAREA ŞI DOCUMENTAREA
PUBLICAŢIILOR PERIODICE
Activitatea de Cercetare şi Documentare prevede documentarea revistelor şi a lucrărilor
ştiinţifice în vederea identificării articolelor ştiinţifice ale autorilor de la catedre, sectoare,
centre, subdiviziuni ale institutului.
În acest context, în perioada anului 2019 au fost documentate 152 surse informative şi
identificate 64 articole ştiinţifice, prezentând interes cadrelor didactice de la formarea
profesională continuă, masteranzilor, doctoranzilor, în realizarea activităţii didactice şi activităţii
de cercetare.
În urma cercetării, informaţia privind articolele publicate, este inclusă în Suportul
Articole Ştiinţifice Publicate în materialele conferinţelor, culegeri şi reviste ştiinţifice de
specialitate, lansat de Bibliotecă.
Suportul informaţional şi metodologic este propus cadrelor didactice în perioada de
formare profesională şi perioada de recalificare/calificare, masteranzilor şi doctoranzilor în
perioada studiilor şi în pregătirea sesiunilor pentru examene şi nu, în ultimul rând, personalului
ştiinţific şi didactic al Institutului, în realizarea activităţii de cercetare şi de elaborare a
rapoartelor ştiinţifice şi didactice.
Biblioteca continuă să completeze Suporturile informaţionale cu articole ştiinţifice,
informaţia fiind disponibilă pentru diferite caregorii de utilizatori şi necesară în elaborarea
referatelor ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic, elaborarea Tezelor de master, Tezelor de
doctor şi a Tezelor de calificare/recalificare.

VII. NOTE INFORMATIVE
Această activitate vine cu informaţii utile în ajutorul personalului didactic şi ştiinţific al
institutului, cadrului didactic de la stagiile de formare profesională, altor categorii de utilizatori,
la care Biblioteca oferă răspunsuri concrete şi soluţii subiectelor solicitate.
În acest context au fost realizate 10 Note informative, inclusiv
Note informative :
 la solicitarea cadrelor didactice în perioada de formare profesională,
realizate: 4 note informative
inclusiv:
1. Notă informativă: Informaţie privind achitarea diurnelor cadrelor didactice pe perioada
stagiului de formare continuă / solicitant: Răbdău Nina, formabil, Educaţie Preşcolară,
Învăţământ Primar.
Nota Bibliotecii: 845 HOTĂRÎRE cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1
la Hot.Guv. nr.10 din 5 ianuarie 2012 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
delegarea salariaţilor entităţilor din RM. În: MO al RM. 2017. 22 septemrie. Nr. 340-351.
P.57-58.
2. Notă informativă: Dacă a fost publicat în MO al RM 2019 „Regulamentul cu privire la
Centrele de Creaţie?”/ solicitant: Chiruţa Diana, formabil,Psihopedagogie (cadre
didactice din CCC.)
Nota Bibliotecii: Regulamentul nu este publicat în MO al RM 2019.
3. Notă informativă: Cum de invitat pe Maestrul Nicolae Dabija la o acţiune culturală
organizată cu participarea elevilor din liceu?/ solicitant: formabil, Educaţie Preşcolară,
Învăţământ Primar.
Nota Bibliotecii: Din săptămânalul Literatura şi Arta de notat adresa
electronică şi
telefonul de serviciu
4.Notă informativă: Cum s-ar putea să ne informăm cu REPERE-le metodologice de
organizare a procesului educaţional în învăţământul general, anul de studii 2019-2020 /
solicitanti:cadre didactice de la formarea profesională continuă
Nota Bibliotecii: De accesat site-ul MECC la „disciplină”, se deschid conţinuturile
fiecărei discipline
 la solicitarea directorului adjunct Departamentul Perfecţionare
realizate: 1 notă informativă
inclusiv:
1. Notă informativă: La ce disciplină şcolară este publicat curriculum şcolar 2019 ? /
solicitant:dr., conf. univ. Nelu Vicol
Nota Bibliotecii: Sunt primite Curricula opţionale, Învăţământ Primar , Educaţie
Timpurie. La disciplinele şcolare curricula nu sunt publicate.
 la solicitarea Bibliotecarului şcolar, Bălţi
realizate: 1 notă informativă,
inclusiv:
1. Notă informativă ( telefonică): Dacă la IŞE se realizează cursurile de formare
profesională pentru bibliotecarii şcolari? / Bibliotecar şcolar, Bălţi.
Nota Bibliotecii: Cursurile de formare profesională la Biblioteconomoe se realizează la
Centrul de Formare Profesională al USM.

 la solicitarea Secţiei Redactare şi Editare
realizate: 1 notă informativă
inclusiv:
1.Notă informativă: Indicele de autor al autorului TARAHBIEV? / solicitant:Luca Stela, şef
secţie Redactare şi Editare.
Nota Bibliotecii: Indicele de autor este T22. În: Tabele de autori, CZU.
 la solicitarea organizatorilor responsabili de îngrijirea mormântului prof.univ.,
Nicolae Onea
realizate: 1 notă informativă,
inclusiv:
1.Notă informativă: Date biografice despre prof. N.Onea: data naşterii,locul,facultatea /
solicitant: Luminiţa Armaşu, bibliotecar,IŞE.
Nota Bibliotecii: Solicitantul a primit asistenţă informaţională concretă despre datele
biografice ale profesorului universitar.
 la solicitarea Sectorului Limbă şi Comunicare
realizate: 1 notă informativă,
inclusiv:
1.Notă informativă: Dacă revista de ştiinţă şi cultură Limba Română se editează în anul
2019/ solicitant:Hadîrcă M., şef sector.
Nota Bibliotecii: Începând cu anul 2016 revista nu se editează. În anul 2019 au fost
editate într-un număr mai mic de exemplare, pregătite pentru conferinţa ştiinţifică a AŞ.
 la solicitarea Secţiei Redactare şi Editare
realizate: 1 notă informativă,
inclusiv:
1.Notă informativă: Descrierea bibliografică a publicaţiilor conform standardului
bibliografic/ solicitant:Ţîmpău Victor, redactor
Nota Bibliotecii: Biblioteca a verificat şi a acordat ajutor solicitantului în descrierea
corectă a publicaţiilor incluse în lista prezentată .
VIII. CREAREA E-FIŞIERULUI INFORMATIV (format electronic)
„ PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ALE AUTORILOR INSTITUTULUI”
(perioada 2015 - 2019)
E- Fişierul informativ PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ALE AUTORILOR
INSTITUTULUI (perioada 2015 - 2019) lansat de Biblioteca institutului în 2019, deţine
informaţii concrete despre articolele ştiinţifice publicate de autorii institutului în publicaţiile
periodice de specialitate şi alte lucrări ştiinţifice.
Informaţia din E-Fişier este utilă personalului ştiinţific şi didactic al institutului, pentru a
introduce articolele publicate în Rapoartele ştiinţifice, iar cadrelor didactice de la stajiul de
formare profesională, în realizarea demersurilor didactice.
E-Fişierul poate fi expediat ( prin e-mail), autorilor de la catedre, sectoare şi subdiviziuni
pentru a -l consulta. Informaţia din e-Fişier mai poate fi utilă şi pentru cadrele didactice,
masteranzi şi doctoranzi în completarea Bibliografiei în elaborarea Referatelor ştiinţifice de
susţinere la grad didactic , Tezelor de doctor, Tezelor de master şi Tezelor de
calificare/recalificare.

Lansarea E- Fişierului informativ de către Bibliotecă este o soluţie importantă de a aviza
autorii despre lucrările sale publicate în diverse reviste şi lucrări ştiinţifice şi, totodată, este un
reper în informarea cadrelor didactice şi ştiinţifice privind sursele informative în care pot găsi
informaţia despre publicaţiile autorilor institutului şi, totodată, reducerea timpului necesar
pentru căutarea informaţiilor.
Structura E- Fişierului informativ:
 Articole ştiinţifice publicate în diverse publicaţii periodice ale autorilor institutului
(perioada 2015-2019)

 Denumirea articolului publicat
 Autorul
 Sursa unde este publicat articolul cu toate datele editoriale + ISSN.
 Articolele sunt divizate pe ani.
Pe parcursul anului 2019 sunt create 46 Fişiere per/ autor, incluzând 283 publicaţii.
IX. CREAREA FIŞIERULUI
EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ( nivelul clasei a 4-a şi a 5-a)
Crearea Fişierului ce ţine de EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI pentru
învăţământul primar ( nivelul clasei a 4-a şi a 5-a) reprezintă un suport informaţional de ghiduri
metodologice oferit cadrelor didactice din învăţământul primar şi include informaţii utile privind
ECD în asigurarea calitativă a procesului educativ.
Structura Fişierului
Fişier în limba română
include 2 compartimente:
- Evaluarea Criterială prin Descriptori în învăţământul primar:
Ghiduri metodologice, clasa a 4-a
- Repere metodologice nivelul clasei a 4-a şi a 5-a.
Fişier în limba rusă
include 2 compartimente:
- Критериальное оценивание через Дескрипторы в начальном образовании:
Методологический гид 4 класс;
- Методологические основы на уровне 4-го и 5- го классов.
Conform compartimentelor divizate, cadrele didactice din învăţământul primar pot găsi
informaţii utile privind optimizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor de predareînvăţare.
X. CONTRIBUŢIA BIBLIOTECII privind ACREDITAREA
REVISTEI UNIVERS PEDAGOGIC: REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE, Categoria C.
Conform modificărilor operate în Regulamentul cu privire la Acreditarea revistelor
ştiinţifice..., Biblioteca Institutului a realizat următorul punct:
a) vânzarea revistei în străinătate pe bază de abonament sau la comandă
Conform acestui punct din Regulament, Biblioteca a realizat abonarea la revista Univers
Pedagogic cu distribuirea peste hotare pentru trimestrul III, la următoarele Instituţii
Internaţionale:
1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
2. Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
3. Universitatea „ Dunărea de Jos „ Galaţi, România

XI. ABONAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE DE SPECIALITATE
SEMESTRU II , 2019
Abonarea la ediţiile periodice ale Federaţiei Ruse s-a perfectat pe semestre.
Pentru perfectarea abonării la publicaţiile periodice a fost ridicat de la Î.S. “Poşta Moldovei”
Catalogul ediţiilor periodice de peste hotare ”, Semestru II, 2019, în urma căruia, s-a încheiat
Contractul privind achiziţionarea bunurilor / serviciilor de valoare mică cu Î.S. “ Poşta
Moldovei.”
De asemenea, s-a completat fişele de livrare pentru fiecare revistă, ulterior, s-a ridicat Factura de
la Î.S.”Poşta Moldovei”.
Pachetul de documente s-a prezentat în Serviciul Economico - Financiar şi Gestionare al
institutului spre virarea mijloacelor financiare.
ABONAREA 2020
Luând în considerare desfăşurarea campaniei „Abonarea 2020” Biblioteca a încheiat
CONTRACTUL „Abonarea 2020” între IŞE şi Direcţia „Poşta Moldovei” privind abonarea
publicaţiilor periodice de specialitate.
Totodată, Biblioteca a coordonat problema cu Direcţia „Poşta Moldovei” privind condiţiile
ce ţin de abonarea publicaţiilor periodice. Luând în considerare condiţiile de abonare, cât şi
mijloacele financiare distribuite de către institut , Biblioteca a perfectat abonarea la
următoarele publicaţii periodice de specialitate:
Indexul

Denumirea publicaţiei

Apariţia

Luni

Preţul
abonament, Lei
231,96
420,00

PM 67781
PM 21280

Literatura şi Arta
Făclia

1 pe săpt.
48 pe an

12
12

PM
21980
PM 77084

ZIARUL DE GARDĂ

47 pe an

12

252,00

Contabilitate şi Audit

1 pe lună

12

2088,00

PM 31885
PM 32009

Кадры и заработн.плата
Psihologie revista
ştiinţifico-pracică
Didactica PRO
Monitorul Oficial al R.M.

1 pe lună
2 pe an

12
12

1260,00
96,20

1 la 2 luni
52 pe an

12
12

240,60
3900,00

82950

Вопросы образования

1 la 3 luni

6

348,00

70131

Вопросы психологии

1 la 2 luni

6

669,60

87887
71020
20015

Инновации в образовании 1 pe lună
Педагогика
1 pe lună
Человек и образование
1 la 3 luni

PM 31546
PM 21128

6
6
6

960,84
1650,06
269,88

XII. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ÎN COOPERARE
CU SERVICIUL ECONOMICO - FINANCIAR ŞI GESTIONARE
Biblioteca în colaborare cu Serviciul Economico-Financiar şi Gestionare a realizat
Inventarierea valorilor materiale ( colecţiei de carte), perioada: începutul fondării - 1.01.2019.

XIII. INCLUDEREA AUTOREFERATELOR/REZUMATELOR, DIN ALTE
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, ÎN COLECŢIA DE CARTE A
BIBLIOTECII
În perioada anului 2019, în colecţia de carte a Bibliotecii s-a primit
16 Autoreferate/Rezumate ale Tezelor de doctor din alte instituţii de învăţământ superior,
după cum urmează:
- Academia de Studii Economice din Moldova
- Universitatea de Stat din Moldova
- Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
- Universitatea de Stat din Tiraspol
- Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi
Biblioteca a realizat:
1.Înregistrarea şi Descrierea analitică a Autoreferatelor
2.Completarea Fişierului „ Autoreferate din alte instituţii de învăţământ superior”
XIV. ELIBERAREA CERTIFICATELOR LA TEZE DE DOCTOR
Biblioteca a eliberat 6 certificate la Teze de doctor în pedagogie/psihologie următorilor
autori:
1. Certificat, autoarei CERLAT Raisa, ce confirmă depunerea Tezei de doctor în psihologie
Particularităţi psihosociale ale stabilităţii emoţionale a cadrelor didactice din învăţământul
primar, în colecţia de carte a Bibliotecii.
2. Certificat, autorului TOMA Sergiu, ce confirmă depunerea,Tezei de doctor în psihologie
Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale în instituţiile de învăţământ general,
în colecţia de carte a Bibliotecii
3. Certificat, autoarei BUTNARU Cristina, ce confirmă depunerea,Tezei de doctor în ştiinţe
pedagogice Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare.
profesională, în colecţia de carte a Bibliotecii.
4, Certificat, autoarei BALODE Neli, ce confirmă depunerea Tezei de doctor în psihologie
FACTORII PSIHOSOCIALI AI BURNOUT-ULUI CADRULUI DIDACTIC ŞCOLAR, în
colecţia de carte a Bibliotecii.
5, Certificat, autoarei POPESCU Ofelia, ce confirmă depunerea Tezei de doctor în psihologie
INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ, în colecţia de carte a
Bibliotecii.
6. Certificat, autoarei HÎNCU Ionela, ce confirmă depunerea,Tezei de doctor în ştiinţe
pedagogice VALORIFICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI
COMUNICAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII
PREADOLESCENŢI, în colecţia de carte a Bibliotecii.

XV. ACORD DE COLABORARE Schimb de publicaţii
Biblioteca Institutului a beneficiat de donaţia oferită de Biblioteca Centrală Universitară,
USM, prin intermediul Acordului de colaborare Schimb de publicaţii, care prevede dezvoltarea
relaţiilor profesionale, asigurarea dreptului de acces la informaţie, precum şi asigurarea
informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare.

Donaţia, oferită Bibliotecii Institutului de către Biblioteca Centrală Universitară, USM, include
7 Reviste ştiinţifice, categoria B, STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE,
inclusiv:
1. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE:Seria Ştiinţe ale Educaţiei. 2017. Nr. 9 (109).
2018. Nr.5 (115 ); Nr.9 (119).
2. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Seria Ştiinţe exacte şi economice:
Matemetică. Informatică. Fizică. Economie.
2018. Nr.2 (112 ); Nr.7 (117).
3. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Seria Ştiinţe reale şi ale naturii: Biologie.
Chimie.
2018. Nr.1 (111 ); Nr.6 (116).
4. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE:Seria Ştiinţe sociale: Sociologie. Asistenţă
Socială. Media şi Comunicare. Ştiinţe Juridice. Ştiinţe Politice. 2018. Nr. 3 (113); Nr.8(118)
2019. Nr.3 (123 ); Nr.8 (128).
5. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE: Seria Ştiinţe umanistice:Istorie. Filosofie.
Filologie.
2018. Nr.4 (114 ).
În acelaşi context, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei prin intermediul Bibliotecii, a oferit
Bibliotecii Centrale Universitare, USM, 10 lucrări ştiinţifice, rezultat al proiectelor ştiinţifice
ale Institutului.
XVI. ABORDAREA CULTURII INFORMAŢIEI ÎN DETERMINAREA
CONCEPTELOR - BAZĂ ÎN ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI
În vederea pregătirii spre desfăşurarea expoziţiei ştiinţifico-didactice BIBLIOTECA MEMORIA DISCIPLINELOR PEDAGOGICE au fost constituite concepţii ale structurii
şi conţinutului expoziţiei.
Conceptele având la bază cultura informaţiei au fost orientate la un scop bine determinat,
având următoarele obiective:
- documentarea lucrărilor din cadrul expoziţiei pentru a pune în valoare informaţia;
- deţinerea unui set de abilităţi informaţionale pentru a le aplica în funcţie de sarcina propusă;
- documentarea şi regăsirea informaţiei textuale;
- dezvoltarea competenţelor fundamentale de cercetare;
- documentarea şi găsirea informaţiei necesară domeniului
- analiza informaţiilor obţinute pentru crearea unei baze de date profesionale şi încorporarea
informaţiilor în aceasta.
Obiectivele vor fi identificate de către participanţi, în procesul documentării lucrărilor prezentate
în cadrul expoziţiei.
XVII. STUDII ANALITICE: REALIZĂRI
Realizate: 2 studii analitice
inclusiv:
1. STUDIU ANALITIC „PEDAGOGIA CADRULUI DIDACTIC”
2. STUDIU ANALITIC „ CERCETAREA ŞI CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ”
Pentru determinarea literaturii ştiinţifice în vederea prezentării ei la expoziţia de carte
ştiinţifică organizată în cadrul CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ”CADRUL
DIDACTIC - PROMOTOR AL POLITICILOR EDUCAŢIONALE” din 11 - 12 octombrie
2019 şi a expoziţiei ştiinţifice „CERCETAREA ŞI CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ” consacrată
Sărbătorii Profesionale a Lucrătorilor din sfera Ştiinţei şi Inovării - „ ZIUA ŞTIINŢEI”, 7-8

noiembrie 2019, Biblioteca a realizat studiul analitic „Pedagogia cadrului didactic” şi studiul
analitic „ Cercetarea şi cunoaşterea ştiinţifică”.
.
Scopul: Selectarea literaturii ştiinţifice, definitivarea compartimentelor în contextul tematicii
expoziţiei.
Studiul analitic a inclus cercetarea literaturii ştiinţifice la următoarele componente:
- selectarea literaturii privind politicile educaţionale în realizarea procesului educaţional
- documentarea conţinuturilor
- selectarea informaţiei pe subiecte
- selectarea literaturii pe compartimente
- definirea compartimentelor.
În baza literaturii selectate în cadrul studiului, Biblioteca a lansat PROIECTELE
Expoziţiilor ştiinţifice nominalizate.
XVIII. ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE

1. Expoziţii ştiinţifice
S-a realizat 5 Expoziţii ştiinţifice,
inclusiv:
1. Expoziţia ştiinţifică (permanentă) PUBLICAŢII ALE INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI ( perioada 2015 - 2018 ). /Locaţie: Biblioteca, Sala de lectură, Organizatori:
Biblioteca IŞE, 14 ianuarie 2019.
Obiectivul: Cunoaşterea şi promovarea.valorilor educaţionale ale institutului - rezultat al
activităţii de formare profesională şi activităţii de cercetare.
Expoziţia a inclus 52 publicaţii ale institutului în 4 compartimente..
Secţiile expoziţiei au vizat cele mai actuale publicaţii ale institutului. Acest prilej de
documentare a informaţiei le-a dat posibilitatea cadrelor didactice să descopere strategii de
predare şi practici de învăţare, să cunoască strategiile de instruire şi metodele pedagogice
pentru a şti cum să adapteze intervenţiile educaţionale ca procesul de predare să fie cât mai
eficient şi calitativ.
2. Expoziţia ştiinţifică REZULTATELE ŞTIINŢIFICE ALE PROIECTELOR DE
CERCETARE INSTITUŢIONALE (perioada 2015- 2018) organizată în cadrul Comisiei de
Acreditare a Programelor de Studii / Locaţie: IŞE. Sala de şedinţe 212. 15 martie 2019.
Obiectivul: Promovarea rezultatelor ştiinţifice privind executarea proiectelor de cercetare pe
parcursul a patru ani ( 2015-2018).
La expoziţie au fost prezentate 80 lucrări ştiinţifice, rezultat al proiectelor de cercetare.
3. Expoziţie ştiinţifică „ STUDIA UNIVRSITATIS MOLDAVIA - rezultat al realizării
Acordului „Schimb de Publicaţii” ”, perioada 16-30 septembrie 2019 / Organizatori: Biblioteca
IŞE, sala de lectură, 16 septembrie 2019.
Obiectivul: Informarea personalului ştiinţifico-didactic al Institutului cu revistelele ştiinţifice
primite prin realizarea Acordului „Schimb de Publicaţii”.
La expoziţie au fost exspuse 12 reviste ştiinţifice cu următoarele serii:
 Seria Ştiinţe ale Educaţiei
 Seria Ştiinţe exacte şi economice:
Matemetică. Informatică. Fizică. Economie.
 Seria Ştiinţe reale şi ale naturii:
Biologie. Chimie.

 Seria Ştiinţe sociale:
Sociologie. Asistenţă Socială. Media şi Comunicare.
Ştiinţe Juridice. Ştiinţe Politice.
 Seria Ştiinţe umanistice: Istorie. Filosofie. Filologie
Acest prilej de documentare a informaţiei le-a dat posibilitatea cadrelor ştiinţifice şi
didactice să descopere cum decurge procesul de schimbare şi inovare în alte instituţii de
învăţământ superior.
4. Expoziţie de carte ştiinţifică organizată în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
CADRUL DIDACTIC - PROMOTOR AL POLITICILOR EDUCAŢIONALE. 11-12 octombrie
2019 /Locaţie: IŞE, Organizatori: Biblioteca IŞE, HOL, 11-12 octombrie 2019.
Obiectivul: Impactul major asupra calităţii, eficienţei şi valorii produselor ştiinţifice.
Expoziţia a inclus douăsprezece compartimente :
Compartimentul I:

ACTE NORMATIVE - FACTORUL PRIMORDIAL
ÎN DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE din REPUBLICA MOLDOVA

Compartimentul II: DOCUMENTE DE POLITICI EDUCAŢIONALE ÎN ORGANIZAREA
PROCESULUI EDUCAŢIONAL
Compartimentul III:

Compartimentul IV:

REZULTATELE CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE DIN PERSPECTIVA
PROMOVĂRII POLITICILOR EDUCAŢIONALE INSTITUTUL DE ŞTIINŢE
ALE EDUCAŢIEI
CADRUL DIDACTIC - ORGANIZATOR ŞI ANIMATOR AL PROCESULUI
EDUCAŢIONAL

Compartimentul V:

FORMAREA CADRULUI DIDACTIC CA VALOARE A INTELIGENŢEI

Compartimentul VI:

DIMENSIUNEA PSIHOLOGICĂ A PREGĂTIRII CADRELOR DIDACTICE
PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE

Compartimentul VII:

CULTURA PEDAGOGICĂ A PROFESORULUI

Compartimentul VIII:

PARTENERIATE ÎN EDUCAŢIE

Compartimentul IX:

PROMOVAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE PE DIMENSIUNEA
EDUCAŢIEI TIMPURII

Compartimentul X:

MATERIALELE CONFERINŢELOR ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ALE
INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Compartimentul XI:

TEZE DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE PEDAGOGICE/ PSIHOLOGICE

Compartimentul XII:

Publicaţiile : UNIVERS PEDAGOGIC: Revistă ştiinţifică de
Pedagogie şi Psihologie a IŞE.
UNIVERS PEDAGOGIC PRO: Săptămânal al MECC şi al IŞE

La expoziţie au fost expuse 200 de volume - literatură ştiinţifică şi didactică, elaborată
ca rezultat al realizărilor ştiinţifice a proiectelor instituţionale ale IŞE.
Lucrările prezentate la expoziţie au trezit interes în rândurile participanţilor la conferinţă:
reprezentanţi ai mediului academic şi universitar, cercetători, pedagogi, bibliotecari. În viziunea
lor, aceste elaborări au produs un impact pozitiv asupra calităţii, eficienţei şi valorii produselor
ştiinţifice, considerându-le un mare succes în activitatea ştiinţifică şi de formare profesională
continuă a cadrelor didactice la IŞE.

Totodată expoziţia a oferit vizitatorilor posibilitatea de a cunoaşte şi descoperi
personalităţi: autori de manuale, de carte ştiinţifică, trezindu-le interesul pentru a le studia, aplica
în practica didactică, precum şi de a efectua unele cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative
în domeniul educaţiei: în special pe filiera Pedagogie şi Psihologie.
5. Expoziţie de carte ştiinţifică CERCETAREA ŞI CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ
consacrată Sărbătorii Profesionale a Lucrătorilor din Sfera Ştiinţei şi Inovării - “ZIUA
ŞTIINŢEI”. 7-8 noiembrie 2019 /Locaţie: Biblioteca, Sala de lectură,IŞE, Organizatori:
Biblioteca IŞE,
Obiectivul: Promovarea Ştiinţei Deschise şi a culturii ştiinţifice deschise, promovarea
rezultatelor activităţii de cercetare ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, dezvoltarea
competenţelor de cercetare a cadrelor didactice.
În cele 10 compartimente ale expoziţiei, divizate pe sectoare şi catedre, au fost expuse
lucrările ştiinţifice ale colaboratorilor institutului - rezultatele ştiinţifice ale proiectelor
instituţionale, ( perioada 2010-2019), materialele conferinţeleor ştiinţifice internaţionale ale
institutului, Teze de doctor în pedagogie/psihologie, alte documente.
2. Prezentarea lucrărilor ştiinţifice
în cadrul Expoziţiei CERCETAREA ŞI CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ consacrată
Sărbătorii Profesionale a Lucrătorilor din sfera Ştiinţei şi Inovării - “ZIUA ŞTIINŢEI”
7 noiembrie 2019 /Locaţie: Biblioteca, Sala de lectură.
Prezentarea lucrărilor ştiinţifice elaborate în cadrul Proiectului instituţional
15.817.06.15A“ Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limba română din
perspectiva educaţiei europene pentru limbi “ a fost organizată de
sectorul Limbă şi Comunicare în parteneriat cu Biblioteca Institutului
Dr., conf.cercet. Maria HADÎRCĂ, a prezentat următoarele lucrări ştiinţifice:

1. CURRICULUM pentru disciplina opţională ÎNVĂŢĂM SĂ VORBIM ARGUMENTAT.
Clasele a X-a- XI-a. Aria curriculară: Limbă şi Comunicare/ autori: Maria HADÎRCĂ, dr, conf.
cerc. Ch., 2019.
2. Cultura educaţiei şi vorbitorul cult de limba română: Ghid pentru profesori /Tatiana Callo,
dr., prof.univ. Ch., 2018.
3. Strategia şi instrumentele pedagogice ale formării vorbitorului cult de limba română /
autori: Maria HADÎRCĂ, Tatiana CALLO, Tamara Cazacu [ et al.]. Ch., 2019.
4.Strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult / autori: Maria HADÎRCĂ, Tatiana
CALLO, Adrian Ghicov [ et al.]. Ch., 2019.
În cadrul prezentării lucrărilor, prezentatorul a propus cadrelor didactice de la stagiul de
formare profesională Limba şi Literatura română, informaţii utile privind formarea-dezvoltarea
competenţei-cheie comunicarea în limba română, informaţii de a recepta valori şi a lansa
mesaje cu un conţinut valoric-atitudinal.
XIX. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVIDENŢĂ, ÎNDRUMARE ŞI
INSTRUIRE INFORMAŢIONALĂ
Zilnic şi lunar se realizează Statistica privind activitatea de comunicare a publicaţiilor şi
activitatea de evidenţă a vizitatorilor. Aceste activităţi se înregistrează în Registrele de evidenţă a
Bibliotecii ( cinci la număr), inclusiv:







Sala împrumut: Departamentul Formare Profesională şi Departamentul Cercetare şi
Relaţii Internaţionale;
Sala de lectură: Departamentul Formare Profesională şi Departamentul Cercetare şi
Relaţii Internaţionale, masteranzi, doctoranzi, externi;
Formare profesională pentru toate disciplinele;
Studii de recalificare profesională;
Utilizarea computerului pentru toate categoriile de cititori.

XX. ORGANIZAREA COLECŢIILOR: DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ,
CATALOGARE, CLASIFICARE-INDEXARE
Realizate: 14 activităţi ce ţin de organizarea activităţii de Bibliotecă,
inclusiv:
1. Evidenţa zilnică şi lunară a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
2. Elaborarea Actelor la literatura achiziţionată şi donată.
3. Ridicarea Facturilor de la Poşta Moldovei.
4. Catalogarea, indexarea, clasificarea publicaţiilor apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.
5. Taparea actelor la literatura donată bibliotecii /MicrosoftWord.
6. Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
7. Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.
8. Pregătirea literaturii donate spre scanare pentru a o posta pe pagina Biblioteca.
9. Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii.
10. Scrierea rubricilor în Registrele de evidenţă.
11. Selectarea şi plasarea ziarelor în colecţii.
12. Înregistrarea revistelor ştiinţifice, primite prin abonament, în Registru Publicaţiilor
Periodice.
13. Înregistrarea ziarelor şi revistelor în Fişierul publicaţiilor periodice.
14.Descrierea analitică a publicaţiilor periodice pe fişa cărţii, ştampilarea, încleierea
buzunarelor.
XXI. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN
ACTIVITATEA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ
1. POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Imaginea Bibliotecii este reflectată în informaţiile postate pe pagina BIBLIOTECA
(www.ise.md), privind activităţile realizate.
În acest sens la Directoriul POLITICI a fost plasat:
 Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2019;
 Rapoartele , lunare, de activitate al Bibliotecii: ianuarie - decembrie 2019;
 Raportul de activitate al Bibliotecii, semestru I, 2019.
 Raportul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2019.
2. POSTĂRI pe site-ul www.ise.md
Biblioteca a pregătit informaţia-invitaţie, adresată personalului ştiinţifico-didactic al
Institutului de a se documenta asupra revistelor ştiinţifice STUDIA UNIVERSITATIS
MOLDAVIAE primite prin Acordul „Schimb de Publicaţii” încheiat între Biblioteca ISE şi
Biblioteca Centrală Universitară, USM.
Prin intermediul secţiei Tehnologii informaţionale informaţia a fost postată pe pagina
www. ise.md, la NOUTĂŢI

XXII. SERVICII DE POŞTĂ ELECTRONICĂ ( e-mail)
Permanent se realizează serviciile de Poştă electronică (prin intermediul e-mail) ce ţin de
activitatea Bibliotecii cum ar fi: descărcări, ataşări, transmiterea mesajelor, documentelor.
XXIII. ELABORĂRI
1. Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2019,
2. Raportul statistic despre activitatea Bibliotecii pentru anul 2019. (prezentat la Centrul
metodic al Bibliotecii USM)
3. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru lunile: ianuarie - decemberie 2019.
4. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2019.
4. Elaborarea Actului de donaţie la literatura ştiinţifică donată de USM.
5. Elaborarea Actului de predare-primire ECD clasa a 4-a şi a 5-a
6. Elaborarea Actului de predare-primire la lucrările ştiinţifice - rezultat al proiectelor
instituţionale, IŞE
7. Elaborarea Raportului general al Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii
Economico-Financiare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe perioada
noiembrie 2014- noiembrie 2019,
XXIV. ABILITAREA BIBLIOTECII ÎN ATRIBUIREA INDICELUI CZU
la articolele ştiinţifice publicate în revista ştiinţifică UNIVERS PEDAGOGIC
La întrebarea adresată Bibliotecii în cadrul Consiliului Ştiinţifico-Didactic ( ianuarie 2019 ) de
către Direcţia Institutului şi a Secretarului ştiinţific,
1. Dacă Biblioteca institutului, nefiind abilitată în atribuirea indicelui CZU la articolele
ştiinţifice publicate în revista ştiinţifică UNIVERS PEDAGOGIC, ar putea apela, pentru a ne
acorda ajutor în atribuirea indicelui CZU, la Biblioteca Naţională a RM, sau alte biblioteci
din Sistemul Naţional de Biblioteci abilitate în atribuirea indicelui CZU.
Biblioteca institutului purtând discuţii cu Directorul General la Camerei Naţionale a Cărţii din
RM, doamna Renata COZONAC privind problema vizată, a expediat adresanţilor următorul
răspuns:
Conform Legislaţiei în vigoare Nr. 939- XIV din 20.04.300, Legea cu privire la activitatea
editorială, Biblioteca institutului şi Bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci, inclusiv
Biblioteca Naţională a RM nu sunt abilitate şi nu sunt în drept de a atribui indicele CZU pe
documente ştiinţifice. Indicele CZU, numerele ISBN sau ISSN, fiind subiecte ale activităţii
editoriale, sunt atribuite de Camera Naţională a Cărţii.
Camera Naţională a Cărţii dispune de două modalităţi privind obţinerea indicelui CZU la
documente ştiinţifice:
1. Când autorul prezintă documentul spre atribuirea CZU la Camera Naţională a Cărţii ( se
percepe plata pentru atribuirea indicelui 15 lei).
2. Când instituţia prezintă articolele ştiinţifice spre atribuirea indicelui CZU ( se eliberează
instituţiei factura cu suma indicată, instituţia virează mijloacele financiare Camerei Naţionale a
Cărţii).
În caz, dacă instituţia încheie contract cu Camera Naţională a Cărţii privind înregistrarea
cărţilor, TD în cheltuielile asumate intră şi atribuirea indicelui CZU la articolele ştiinţifice
pentru revistă.

XXV. INFORMATIZAREA BIBLIOTECII INSTITUTULUI
La întrebarea ce vizează informatizarea Bibliotecii, adresată Bibliotecii în cadrul Consiliului
Ştiinţifico-Didactic ( ianuarie 2019 ) de către Direcţia Institutului şi a Secretarului ştiinţific,
inclusiv
1. Implementarea Catalogului electronic. Iniţierea Softurilor de Bibliotecă, costul.
Biblioteca Institutului a examinat diverse softuri în perioada 20 iunie - 9 iulie 2019, punând
accentul pe cel mai accesibil SOFT de Bibliotecă.
De asemenea, s-a purtat discuţii şi întâlniri profesionale, pe problema implementării
catalogului electronic, cu Bibliotecile universitare: Biblioteca Ştiinţifică a UPS ” Ion
Creangă”(BŞUPS ” Ion Creangă”), Biblioteca Universităţii de Stat Educaţie Fizică şi Sport
(USEFS), Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (BAMTAP), s-a investigat
catalogul online Koha a Bibliotecii Universităţii „ Dunărea de Jos” Galaţi.
Discuţiile sau axat asupra următoarelor softuri:
1. TINREAD.Mini - soft special pentru biblioteci mici şi şcolare, autor Dan Marinescu
2. IRBIS
- rusesc , costul 30 mii euro, implementat la Biblioteca USEFS.
3.ALEPH Exlibris - 100 mii euro, implementat la Biblioteca UPS „Ion Creangă”, care lucrează
în comun într-o bază unică cu alte Biblioteci. Proiectul fiind finanţat de UE.
4. KOHA - sistem integrat de bibliotecă.
În urma discuţiilor Biblioteca IŞE decide şi susţine implementarea Sistemului integrat de
Bibliotecă Koha.
Koha este un soft deschis, gratuit, cu interfaţă în limba engleză pentru o mai bună vizibilitate
internaţională, poate fi descărcat gratuit la adresa http://download.koha-communitz.org/,
funcţionează bine.
Sistemul integrat de bibliotecă Koha este implementat în următoarele biblioteci: Biblioteca
Municipală „B.P.Hasdeu”, Biblioteca Universităţii din Cahul, Biblioteca Academiei de
Administrare Publică, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi Biblioteca
Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Pentru a instala asemenea SOFT în Biblioteca institutului, primii paşi ar fi: pagina web a
bibliotecii, computere cu parametri tehnici corespunzători, inginer-programator, sesiuni de
instruire a personalului de bibliotecă.
Biblioteca institutului, dispunând de astfel de informaţii privind Softul Koha, a purtat discuţii
cu inginerul-programator dl Ruslan Boian, secţia Tehnologii informaţionale, informându-l despre
sistemul integrat de bibliotecă Koha şi, totodată, întrebându-l care ar fi posibilităţile de
descărcare şi instalare a Softului Koha în Biblioteca institutului. Răspunsul fiind pozitiv,
ambele părţi au convenit să revenim la această problemă.
Acesta a fost răspunsul expediat adresanţilor privind problema vizată.
XXVI. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
PARTICIPĂRI
În total: 12 participări
inclusiv:
1. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia XXIII, 2019. 11-14 aprilie
2019 /Organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă/ Locaţie: MoldExpo.
13.04. 2019 / participanţi: E. Globa, L. Armaşu.

2. Trainingul “ TEHNICI DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE CULTURA
LECTURII”, 28 august 2019 /Organizat de BNRM, Centrul de Formare Profesională
Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării / Locaţie: BNRM, Blocul 2, et.2, aula
19. 28 august 2019 / participanţi: E.Globa.
3. Conferinţa -masă rotundă pe marginea studiului “Ştiinţa Deschisă în Republica
Moldova= Open Science in the Republic of Moldova, editat în anul 2018 sub egida
Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale / Organizată de BNRM / Locaţie:
BNRM, blocul 2, et.2, aula 19, 30 august 2019 / participanţi: E.Globa,
4. Salonul Internaţional de Carte BOOKFEST CHIŞINĂU, ediţia a 4-a, 2019. 28 august-3
septembrie 2019 /Organizat de MECC din RM,Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
din România, BNRM / Locaţie: Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”. 28 august-3
septembrie 2019 /participanţi: E.Globa, L. Armaşu.
5. Conferinţa interdisciplinară “LECTURA CA BAZĂ PENTRU CULTURĂ,
CUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE” / Organizată de BNRM / Locaţie: BNRM,
blocul 1, sala de lectură. 25 septembrie 2019 / participanţi: E.Globa.
6. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională CADRUL DIDACTIC - PROMOTOR AL
POLITICILOR EDUCAŢIONALE, 11-12 octombrie 2019. /Organizatori: IŞE în
parteneriat cu MECC din RM, AŞM, UNESCO-Moldova, IŞE(Bucureşti,România),
Institutul de Pedagogie al ANŞP ( Kiev, Ucraina), Univ.de Stat din Tiraspol ( cu sediul la
Chişinău) / Locaţie: IŞE, sala de festivităţi, 11-12 octombrie 2019 / participanţ: E.Globa.
7. Atelier profesional DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE ALE
BIBLIOTECII: COMPONENTA DOCUMENTARĂ, ASPECTE
ORGANIZAŢIONALE ŞI DE CONŢINUT / Organizat de BNRM, Centrul de
Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării / Locaţie:
BNRM,Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării,
bloc.II, et.II, aula 19. 15 octombrie 2019 /participant: E.Globa,
8. SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA, cu participare internaţională, ediţia a II-a,
cu genericul “BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ LA INTERSECŢIA PARADIGMELOR
TRADIŢIONALE ŞI CELOR CONTEMPORANE”, 17 octombrie 2019 / Organizatori: DIB
ULIM, 17 octombrie 2019 / participanţ: E.Globa.
9. FORUMUL MANAGERILOR N CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE
BIBLIOTECI. Ediţia a 24-a. BIBLIOTECA ANULUI 2020:CONSOLIDARE,
INTERCONECTARE, PARTICIPARE, 30 octombrie 2019. /Organizatori: BNRM /
Locaţie: BNRM / participant: E.Globa.
10. Atelier profesional CLASIFICAREA ŞI CATALOGAREA DOCUMENTELOR:
ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL PROCESELOR. 12 noiembrie 2019 / Organizat
de BNRM, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale
Informării / Locaţie: BNRM,Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie
şi Ştiinţe ale Informării, bloc.II, et.II / participant: E.Globa.
11. Conferinţa ABRM, 2019. DEZVOLTARE. IMPACT. SUSTENABILITATE, găzduită
de Biblioteca Naţională a Rep. Moldova. 14 noiembrie, 2019. / Organizat de ABRM, BNRM,

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării / Locaţie:
BNRM, participant: E.Globa.
12. Atelier profesional “ACTIVITATEA DE INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI
DOCUMENTARĂ ÎN BIBLIOTECĂ. REINVENTAREA ACTIVITĂŢII”. 3 decembrie
2019 / Organizat de BNRM, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi
Ştiinţe ale Informării / Locaţie: BNRM, Centrul de Formare Profesională Continuă în
Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, bloc.II, et.II, aula 19 / participant: E.Globa.
XXVII. ARTICOLE PUBLICATE
în ziarul UNIVERS PEDAGOGIC pro
de către angajaţii Bibliotecii
În total: 1 articol publicat
Nr
Denumirea articolului
d/o
1.
Expoziţie de carte ştiinţifică.

Autorul
GLOBA E.

Locul articolului
publicat
Univers Pedagogic
PRO. 2019, 17
octombrie, Nr.35
(683). P.4.
ISSN 1857-3282.

XXVIII. MULŢUMIRI ADRESATE BIBLIOTECII INSTITUTULUI
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Autorul
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profes. LT „Ion
Luca
Caragiale,
Orhei,
Maria BOB,
profes., LT „
Vasile
Alecsandri,”
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XX1X. ACTIVITATE ADIACENTĂ
1. Efectuarea reviziei Documentare a activităţii Economico-Financiară a Comitetului Sindical al
IŞE (EFCS IŞE) pe perioada anului 2018 (01 ianuarie - 31 decembrie).
2. Elaborarea Actului de revizie privind controlul activităţii Economico.Financiare a
Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (EFCS IŞE) pe perioada anului 2018
(01 ianuarie -31 decembrie).
3. Elaborarea Extraselor din conturile MOLDINDCONBANK
4. Elaborarea Raportului privind controlul activităţii Economico.Financiare a Comitetului
Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (EFCS IŞE) pe perioada anului 2018 ( per. 01
ianuarie -31 decembrie ).
5. Efectuarea reviziei Documentare a activităţii Economico-Financiară a Comitetului Sindical al
IŞE (EFCS IŞE) pe perioada noiembrie 2014 - noiembrie 2019 .
6. Elaborarea Raportului general privind controlul activităţii Economico.Financiare a
Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (EFCS IŞE) pe perioada noiembrie
2014- noiembrie 2019.
7.Prezentarea Raportului general al Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii EconomicoFinanciare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe perioada noiembrie
2014- noiembrie 2019 la Adunarea generală a membrilor Organizaţiei Sindicale a Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei, în data de 18 noiembrie 2019.

XXX. CONCLUZII
Biblioteca institutului reprezintă o prioritate al politicilor educaţionale şi factorul primordial
în asigurarea cu informaţie a activităţii de formare profesională şi a activităţii de cercetare,
precum şi factorul primordial al dezvoltării unei societăţii bazate pe cunoaştere.
Înregistrarea rezultatelor suficiente şi de succes în acordarea asistenţei informaţionale
activităţii de formare profesională şi activităţii de cercetare, constituie un real aspect în
asigurarea accesului cadrelor didactice şi ştiinţifice la servicii de calitate prestate de Biblioteca
institutului.
Astfel, Biblioteca a devenit un bun model în valorificarea principalelor componente ale
culturii informaţiei, integrate în structura de funcţionare a Sistemului Naţional de Biblioteci,
bazându-se pe corelaţia permanentă dintre bibliotecar şi utilizator prin contribuţia cercetărilor
întreprinse de ştiinţele biblioteconomice şi, nu în ultimul rând, de ştiinţele educaţiei.

Bibliotecar principal
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