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Сonsorţiul REM ca formă inovatoare 

de colaborare  

  Consorţiul REM – Resurse Electronice 

pentru Moldova, ca formă inovatoare de 

colaborare dintre biblioteci, funcţionează în 

Republica Moldova din anul 2001 şi asigură 

utilizarea eficientă a resurselor 

internaţionale on-line. Consorţiul îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei 

Bibliotecarilor din Republica Moldova.  

 Consorţiul REM este parte a Consorţiului 

Internaţional EIFL, cu sediul în Europa şi 

uneşte parteneri din diferite ţări într-o reţea. 

Această organizaţie lucrând în colaborare 

cu bibliotecile din peste 60 de ţări în tranziţie 

din Africa, Asia, Europa şi America Latină, 

asigură accesul la cunoştinţe pentru 

educaţie, instruire, cercetare şi dezvoltare 

comunitară durabilă. EIFL semnifică 

Informaţii Electronice fără frontiere pentru 

Biblioteci. 
Preşedinte Consorţiul REM –  

dr. Silvia Ghinculov 



Beneficiile colaborării în format de 

consorţiu sunt următoarele: 

 
 abonarea comună la resurse electronice;  

 formarea profesională, consultanţa, suport 

informaţional şi al experţilor; 

 activităţi în cadrul proiectelor internaţionale; 

 promovarea serviciilor informaţionale ale 

bibliotecilor;  

 dezvoltarea personalului. 
 



Consorţiul REM: actualitate   

 Consorţiul REM include 18 biblioteci din Republica 

Moldova. În fiecare an creşte numărul bibliotecilor care 

doresc să adere la consorţiul.  

 În anul 2014 la Consorţiul REM au aderat trei biblioteci: 

  1. Biblioteca Universităţii Slavonă; 

  2. Biblioteca Institutului de Stat de Relaţii       

Internaţionale din Moldova; 

  3. Biblioteca Universităţii Cooperatist-Comerciale din 

Moldova. 



Iniţiativele Consorţiului REM  

 Activităţile Consorţiul se desfăşoară pe baza 

memorandumului, care se bazează pe principiul egalităţii 

părţilor şi prevede un plan de activităţi şi cotizaţie 

anuală. 
 
Direcţii principale: 

 EIFL - Licenţiere, coordonator dr. S. Ghinculov; 

 EIFL-OA: Acces Deschis, coordonator N. Cheradi; 

 EIFL-IP: Copyright şi biblioteci, coordonator M. 

Harjevschi; 

 EIFL-FOSS: softuri deschise pentru biblioteci (direcţia 

care trebuie dezvoltată pe viitor). 
 
 



Programul EIFL - licenţiere 

 Mai mult de 40 de e-resurse de la 20 de furnizori 

sunt disponibile prin intermediul programului 

EIFL - licenţiere.  

 Portofoliul EIFL de resurse licenţiate acoperă o 

gamă largă de domenii şi include reviste 

electronice şi colecţii de cărţi electronice, şi baze 

de date bibliografice. 

 



Bazele de date oferite de EIFL  
pentru anul 2015 

 

Bazele de date, oferite de EIFL, în regim gratuit pentru 
anul 2015 în contul cotizaţiei REM sunt următoarele: 
 
1. BioOne; 
2. Edward Elgar Journals and Development Studies 

Ebooks; 
3. IOP Science; 
4. IMF elibrary; 
5. Nature Publishing Group Journals; 
6. Oxford English Dictionary Online; 
7. OECD-ilibrary; 
8. Oxford Reference Online; 
9. Pediatric Neurology Briefs. 

 



Evoluţia Consorţiului REM 

 Evoluţia de dezvoltare a Consorţiul REM o putem 

observa prin creşterea numărul membrilor Consorţiului 

REM şi extinderea ofertei resurselor electronice, propuse 

pentru comunitatea ştiinţifică şi didactică din Republica 

Moldova.  

 În anul 2001 Consorţiul au unit 14 biblioteci, în 

decembrie 2014 – 18 biblioteci. În anul 2001 pentru 

membrii Consorţiului REM a fost asigurat accesul numai 

la bazele de date EBSCO, în anul 2014 a fost extins 

accesul gratuit la 7 baze de date, propuse de EIFL. 

 



 

 Priorităţile Consorţiului REM în 2015  

 
 Căutarea căilor de finanţare a activităţii Consorţiului REM din 

partea statutului sau a altor organizaţii interesate în 

promovarea accesului la informaţie electronică (fundraising); 

 Instruirea şi consultanţa bibliotecarilor din Consorţiului privind 

problemele actuale de utilizare a resurselor electronice; 

 Organizarea Seminarului Internaţional „Arhive electronice 

deschise pe baza DSpace”; 

 Dezvoltarea blogului EIFL-OA; 

 Realizarea Programelor EIFL: EIFL-IP; EIFL-OA, EIFL-FOSS 

pe baza recomandărilor coordonatorilor internaţionali. 

 



Privire de viitor 

 Utilizatorii bibliotecilor moderne, studenţii, profesorii şi 

cercetători în ţările în curs de dezvoltare se bazează adesea 

în întregime pe bibliotecă privind materialele de instruire şi de 

cercetare. Consorţiul REM poate propune un sprijin esenţial al 

bibliotecilor, oferind colecţii digitale complete, infrastructură 

modernă tehnologică şi un personal calificat şi instruit. 

 După cum demonstrează practica mondială, numai prin unire 

şi lucrând împreună, bibliotecile pot rezolva problemele legate 

de costuri ridicate ale resurselor electronice licenţiate, 

dezvoltării serviciilor noi, reprezentând o forţă puternică 

pentru dezvoltarea societăţii informaţionale deschise. 

 



Mulţumesc pentru atenţie ! 


