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Abstracts: This article reflects the report on activity of the Universitiy Informational and Documental Centre. 
There are: Informational and Documental Centre  organizational fundamental concepts; documental and 
informational resources; services offered in plain of informational and Documental centre. The Free 
International University of Moldova Informational and Documental Centre activity is directed by principles 
and standards of European Superior Teaching System. 
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Centrul de Informare si Documentare (CID) ULIM este о structură de informare 
permanentă, prezenţă eficientă în activitatea studenţilor şi a cadrelor didactico-ştiinţifice. 
Experienţă unicat pentru bibliotecile universitare, CID se înscrie in suita schimbărilor funcţionale şi 
organizaţionale, instituite la Departamentul Informaţional Biblioteconomic după anul 2000 (2). 

Centrul de Informare si Documentare suplimentează procesul de învăţământ, 
completîndu-l cu informaţii bibliografice şi factografice utile. Acesta amplifică interesul pentru 
învăţarea curentă şi permanentă, cercetarea individuală, interesul pentru implicaţii în proiecte şi 
programe coordonate, mobilitatea profesională. 

CID ULIM funcţionează în cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic din 
anul 2000, fiind parte componentă a Serviciului Informare Bibliografică şi Documentară. Conceput 
ca о „arhivă" informaţională despre şi pentru ULIM, acesta constituie un liant funcţional între 
facultăţile ULIM şi DIB (1). 

Fundamente conceptuale de organizare a CID ULIM: 

 unitate de structură complexă, care îmbină organic elemente de activitate informaţional-
bibliografică, de gestionare a colecţiilor, de creare a instrumentelor de informare etc.; 

 compartiment de interes comun pentru ULIM, realizînd unitatea funcţională între DIB, 
Mediateca, Centrul de Cooperare Internaţionale, alte structuri universitare; 

 structură universitară, indispensabilă implementării principiilor Procesului Bologna: 
mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice; autonomia universitară; participarea 
studenţilor la guvernarea instituţiei de învăţământ; instruirea continue etc. ; 

 amplificarea dimensiunii informaţionale a procesului de reformare a învăţământului superior 
(conform prevederilor Procesului Bologna); 

 element al structurii bi-modale DIB; 



 în activităţile legate de organizarea colecţiilor,  asistenţă informaţională şi organizarea 
acţiunilor cultural-ştiinţifice, CID ULIM se sprijină pe misiunea DIB. 

 

Scopul creării CID:  

 identificarea resurselor primare de informare şi gestionarea lor (despre ULIM, publicaţii ale 
cadrelor didactico-ştiinţifice, documente cu autografe, valori bibliofile); 

 colectarea, organizarea şi valorificarea informaţiei (despre şi pentru ULIM); 
 asigurarea accesului la documentare şi informaţiile deţinute. 

 

Funcţiile CID:  

 promovează politici informaţionale a DIB în comunitatea servită; 
 ţine şi promovează publicaţiile apărute sub egida ULIM, a materialelor referitoare la ULIM, 

tipărite sau în format electronic; 
 pune la dispoziţia comunităţii a resurselor informaţionale bibliografice deţinute; 
 organizează, administrează şi valorifică colecţiile speciale; 
 formează cultura documentară şi informaţională a utilizatorilor DIB. 
 promovează imaginea ULIM prin diverse mijloace, inclusiv mass-media;  
 promovează procesul de informare şi documentare drept suport indispensabil procesului de 

învăţare continuă; 
 efectuează cercetări bibliografice la cerere; 
 organizează şi întreţine colecţia de specialitate în domeniul biblioteconomiei, informării şi 

documentării; 
 promovează imaginea ULIM prin diverse mijloace, inclusiv mass-media; 

 

Resursele informaţionale şi documentare ale CID: 

 baza de date „Moldova Actuală" (asigura accesul pentru consultarea actelor, documentelor 
legislative ale Republicii Moldova);  

 colecţia „Publicaţii ale cadrelor didactice ULIM"  (include publicaţii ale cadrelor didactice 
şi ştiinţifice ale Universităţii, inclusiv profesorii cumularzi); Colecţia „Cărţi cu autografe", 
ce include următoarele documente: cărţi cu autografe şi dedicaţii pentru ULIM şi fondatorii 
acesteia; cărţi cu autografe şi dedicaţii pentru DIB şi cititorii acestuia; cărţi cu autografe şi 
dedicaţii pentru cadrele didactice ULIM din  partea  personalităţilor  notorii;  cărţi  cu  
autografe dedicate ale cadrelor didactice ULIM, oferite Departamentului Informaţional 
Biblioteconomic; 

 colecţiile „Disertaţii şi Autoreferate"; 
 colecţia „Biblioteconomie. Informare. Documentare" (include monografii, periodice 

specializate în biblioteconomie şi Ştiinţe ale informării, intrate în colecţiile DIB); 
 colecţia „Valori bibliofile" (cuprinde cărţi rare, preţioase, înscriindu-se în patrimoniul 

naţional de publicaţii); 
 colecţia „Calendare" (conţine calendare de toate genurile, începând cu anul 1973); 

 

             Servicii oferite în cadrul CID :  

 Programul ,,Grija pentru Noii Beneficiari” (program orientat pentru studenţii anului 1, ai 
tuturor ciclurilor, de la toate facultăţile ULIM);  



 ,,Campania în Sprijinul Absolventului ULIM” (proiect orientat pentru studenţii ciclului 
licenţă şi masterat  implicaţi în elaborarea prezentarea şi susţinerea în public a tezei de 
licenţă) ; 

 Campania ,,Cunoaşte Cartea Profesorului tău” (creată în scopul valorificării şi 
promovării patrimoniului documentar ştiinţifico-didactic al ULIM); 
 Diseminarea Selectivă a Informaţiei (formă de servire informaţională individuală, realizată  

în scopul de a pune la îndemâna cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM  instrumente de lucru 
adecvate unor cerinţe concrete, generate de noul context social universitar), 

 Clinica informaţională (facilitează adaptarea studenţilor la mediul informaţional 
universitar, la cerinţele Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, promovează liberul acces la 
informaţie ) ; 
 alte servicii, oferite în cadrul CID: consultaţii individuale şi în grup privind resursele 

disponibile; consultaţii privind tehnicile de lectură, metodele eficiente de conspectare a 
documentelor; elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice; oferirea mini-
cursurilor, gen "Pagina web DIB: potenţial informaţional şi promoţional", „Servicii on-line, 
oferite de către DIB", „Pagina web ULIM; prezentare si utilizare"; iniţiere in Internet, calculator; 
adrese utile in Internet; 

 servicii netradiţionale (imprimare a documentelor legislative, copertare, redactare a 
referinţelor bibliografice etc.) (3). 

 Activitatea integrală a Centrului de Informare şi Documentare ULIM este orientată 
principiilor şi standardelor învăţământului superior european, implicându-se nemijlocit în 
procesul de transformare a cunoştinţelor în cunoaştere (3).  
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