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Săptămâna Internaţiona-
lă a Accesului Deschis 2014, 
ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie 
s-a desfășurat cu genericul 
„Generation Open”.  Eveni-
mentul este organizat în fi e-
care an, la nivel global.

În cadrul Săptămânii Inter-
naţionale a Accesului Deschis 
2014, Biblioteca Știinţifi că a 
organizat mai multe activităţi, 
la care au participat studenţi, 
profesori și cercetători.

Pe 23 octombrie în incin-
ta secţiei „Comunicarea Co-
lecţiilor”, a fost lansat clubul 
„Norvegia - Ţara Fiordurilor” 
cu tematica „Accesul Deschis 
în Republica Moldova și Norvegia”, cu participa-
rea studenţilor facultății Business și Administrarea 
Afacerilor (BA-136, MkL-124).

Scopul evenimentului a fost de a informa 
studenții și cercetătorii despre Accesul Deschis și 
implicarea acestora în promovarea valorilor Acce-
sului Deschis.

Liliana Dragoman, specialist principal, secţia 
„Comunicarea Colecţiilor” a accentuat importanţa 
majoră a Accesului Deschis la informaţie în dezvol-
tarea știinţei și educaţiei și necesitatea redefi nirii 
impactului Accesului Deschis pentru comunitatea 
academică și societate în general.

În cadrul întâlnirii a avut loc lansarea Clubului 
„Norvegia - Ţara Fiordurilor”, care a fost prezentat 
de către Natalia Suvac, șefa secţiei „Comunicarea 
Colecţiilor”. Tot aici, s-a vorbit și despre Săptămâna 
Accesului Deschis la Universitatea din Bergen – par-
tenerul Bibliotecii Științifi ce în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru 
Învăţământul Economic superior din Moldova”, fi -
nanţat de către Programul Norvegian de Cooperare 
cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. 

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Acce-
sului Deschis, reprezentanții secţiei „Bibliografi e” 
au organizat campania „NU COPIA! Sisteme de 
detectare a plagiatului”, prin intermediul căreia 

căreia studenţii, masteranzii și profesorii au fost 
informaţi cum să evite plagiatul și le-au fost ofe-
rite materiale promoţionale privind sistemele de 
detectare a plagiatului. 

La 24 octombrie, în  cadrul secţiei ”Colecţia de 
Patrimoniu” s-a desfășurat activitatea de promo-
vare a Accesului Deschis în rândul studenţilor și a 
tinerilor cercetători cu genericul „Generaţia Open: 
Interconectarea cu reţeaua globală de publicaţii 
în Acces Deschis”.  Angela Amorţitu, șefa secţiei 
„Colecţia de Patrimoniu” a adus la cunoștință ce-
lor prezenți, despre benefi ciile Accesului Deschis 
în dezvoltarea știinţei și a comunicării știinţifi ce. În 
cadrul întâlnirii au fost vizionate  și câteva fi lme de 
promovare a Accesului Deschis. 

Open Access este o nouă mișcare ce se mani-
festă la nivel mondial, care luptă și sprijină circu-
laţia liberă, deschisă a informaţiilor și ideilor, fi ind 
cea mai notabilă schimbare în comunicarea știinţi-
fi că din ultima perioadă.

Natalia SUVAC, 

şef secţie, 

Ina NICUŢĂ, 

specialist principal, 

Biblioteca Ştiinţifi că a ASEM

               Calcuri greşite                    Corect
1. Vom atrage atenţia principală asupra 
următorului lucru: Vom acorda atenţie următorului lucru:

2.  A înainta candidatura cuiva. A propune candidatura cuiva.

3. A consemna o zi/o dată A sărbători o  zi/o dată.
4. A face concluzii. A trage/a scoate concluzii; a conchide.

5. A reieşi din situaţia creată. A porni/ a pleca de la situaţia creată. De aseme-
nea: pornind de la situaţia creată; 

6.  A se adresa  corect cu angajaţii. A avea atitudine corectă faţă de angajaţi.
7. A duce în eroare. A induce în eroare.
8. Aceste greşeli au dus la denaturarea 
ideilor expuse.

Aceste greşeli au condus la denaturarea ideilor 
expuse.

9. Suntem cointeresaţi să extindem acest 
proiect. Suntem interesaţi să extindem acest proiect. 

10. A da o lucrare/actele la concurs. A prezenta o lucrare/actele pentru concurs.

11.  M-au făcut cunoscut cu datele despre… Mi-au făcut cunoscute datele despre.../ mi-au 
adus la cunoştinţă datele despre…

12. Doctorandul s-a cunoscut cu recenzia 
referentului.

Doctorandul a luat cunoştinţă de recenzia refe-
rentului.

13. A da întrebări. A pune întrebări.
14. A da o propunere.  A face o propunere.

15.  Ceea ce trebuia de demonstrat. Ceea ce trebuia demonstrat/ceea ce era de demon-
strat.

16.  A descrie evenimente istorice. A relata evenimente istorice.
17.  A ridica dispoziţia. A crea o bună dispoziţie.

18.  A distruge efectele negative ale... A anihila/a zădărnici/ a neutraliza/a dejuca efecte-
le negative ale…

19.  A duce evidenţa. A ţine evidenţa.
20.  A ţine un discurs exprompt. A improviza un discurs.
21. În rezolvarea acestei probleme s-au in-
clus savanţi din mai multe ţări…

În rezolvarea acestei probleme s-au implicat sa-
vanţi din mai multe ţări…

22. A intra în situaţia cuiva. A te pune în situaţia cuiva.
23. A se isprăvi cu sarcina/ cu greutăţile/cu 
lucrul.

A se achita de sarcină/ a face faţă greutăţilor/a 
isprăvi/a termina lucrul.

24. A  înainta o candidatură/a-şi înainta 
candidatura.

A propune / a prezenta o candidatură/a-şi depune 
candidatura.

25.  A înainta o teorie/o ipoteză. A emite/a avansa o teorie/o ipoteză.
26.  A înainta o problemă/o întrebare. A ridica/ a pune o problemă.

27.  A pune începutul… A constitui/a marca începutul/a pune bazele (a 
ceva) unei societăţi moderne.

28. A precăuta o întrebare. A examina o chestiune/o problemă.
29.  Întrebarea aceasta decade. Problema/chestiunea aceasta nu se mai pune.
30.  Cuvântul mi se învârte pe limbă. Cuvântul îmi stă/îmi umblă pe limbă.
31. Magazinele lucrează de la ora opt. Magazinele sunt deschise/au program de la opt.
32. Legea nu lucrează. Legea este inoperantă/nu este operantă.
33. Produsele merg bine. Produsele se vând bine.
34. Aceste produse vor merge în vânzare. Aceste produse vor fi  puse în vânzare. 
35. Acuma merg dezbaterile.  Acuma au loc dezbaterile.
36. A se lua în mâini. A se calma/a se linişti/a se stăpâni/ a-şi tempera...
37. Totul e în mâinile noastre. Totul depinde de noi.
38. A petrece o conferinţă/ o adunare/ o şe-
dinţă etc.

A organiza/a face/a ţine/o conferinţă/ o adunare/ 
o  şedinţă.

39. A prelucra un material. A revizui textul/informaţia.
40. A primi o lege/o hotărâre. A adopta o lege/o hotărâre 
41. A reclama o marfă. A face reclamă/publicitate.

42. Reieşind din cele menţionate…, În baza celor menţionate/având în vedere cele 
menţionate…,

 Reieşind din cele spuse,…. Având în vedere/ţinând cont /sema de cele spuse/ 
relatate/expuse, …

43. Savantul reiese din alte criterii decât 
cele gnosiologice.

Savantul porneşete de la alte principii/premize 
decât cele gnosiologice

44. Cercetătorii reies, de cele mai multe ori, 
din faptul că…

Cercetătorii se bazează, de cele mai multe ori, pe 
faptul că…

45. A citi matematica/ microeconomia, ... A preda matematica/microeconomia, ...
46. A retrăi  la examene… A avea emoţii/griji/frământări; a suferi…
47. A devama (mărfurile)... A vămui (mărfurile)...
48. A scoate o rezoluţie. A adopta o rezoluţie.
49. A oforma o lucrare/o vitrină. A prezenta grafi c o lucrare/ a amenaja o vitrină

Evenimentul a întrunit studenți, masteranzi și 
doctoranzi de la ASEM, dar și de la Academia de 
Studii Economice ”Dimitrie Tsenov” din Svishtov, 
Bulgaria; Universitatea din Sofi a, Bulgaria, de la In-
stitutul  Bancar al Universității Naționale a Ucrainei  
din Kiev și Universitatea de Stat ”Francis Skorina” 
din Gomel, Belarus.

În cadrul video-conferinței participanții au 
prezentat rapoarte care au scos în vizor proble-
me actuale pentru securitatea informațională.  
Tematica acestora a cuprins aspecte de securi-
tate informațională în activitatea  întreprinderi-
lor și băncilor comerciale, securitatea fi nanciară 
în structurile comerciale, protecția resurselor 
informaționale, utilizarea protocoalelor securiza-
te și de comunicații, protecția copiilor în mediul 
online.

De partea  ASEM, au participat: doctoran-
dul Grigore Bortă de la CSIE,  cu tema ”Econo-
mia informațională din umbră”; Mircea Gutium, 
student la EGD a prezentat raportul cu tema 
”Consecințele scurgerii de informație” și studenții 
specialității ”Securitatea informațională”, Nichita 
Cojocaru și Dumitru Robu cu prezentarea ”Distri-
buirea pornografi ei infantile pe Internet”.

La fi nal, organizatorii au concluzionat 
că prin conținutul  rapoartelor prezentate la 
videoconferință s-a refl ectat  nivelul înalt de pre-
gătire a participanților. În acest context , s-a decis 
ca ulterior, la  conferință să fi e încadrați studenți 
de la diferite facultăți și universități din țară, cât și 
de peste hotare.  

Nadejda DRAGALIN

Calchierea eronată a verbelor
Cei care tind să vorbească „frumos, îngrijit, sănătos”, vorba poetului Grigore Vie-

ru, formulând gândurile clar și precis, adecvat circumstanţelor, oriunde s-ar afl a (aca-
să sau la școală, în aule studenţești, în ofi cii sau în parlament), au un mare avantaj, un 
atu în faţa celora care nu vor și nici nu încearcă să o facă vreodată.

Pe această direcţie de gândire, ne propunem, nu atât să condamnăm greșelile de mai jos, 
întâlnite în exprimarea multora, cât să oferim explicaţii pentru apariţia lor și, mai ales, soluţii 
pentru a le evita.        

Structurile străine, calchiate, dau exprimării un caracter confuz, făcând enunţurile gre-
oaie și, de multe ori, improprii. Iată o listă de greșeli care trebuie evitate în exprimare.

Pătrunși de axioma că limba este un produs al culturii, trebuie să-i învăţăm pe 
discipolii noștri că prin limbă suntem și purtători ai culturii. Cultura, fi ind o entita-
te polifonică, include și cultura comunicării.

Vă urăm succes în comunicare!

Săptămâna Internaţională 
a Accesului Deschis 2014 
la Biblioteca Știinţifi că a ASEM

Video-conferința ”Securitatea Informațională”

Laboratorul Securitatea Informațională  din cadrul Facultății CSIE, ASEM, a organizat 

pe 24 noiembrie cea de-a II-a ediție a Video-conferinței ”Securitatea informațională”. 




