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Consorţiul Resurse electronice pentru Moldova (REM) 

 Consorţiul REM este parte a Consorţiului Internaţional 
Electronic Information for Libraries (EIFL). 

 EIFL semnifică Informaţie Electronică fără frontiere 
pentru Biblioteci. 

 Consorţiul REM funcționează din anul 2000 și include 22 
de organizații din Republica Moldova.  
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Programe de activități, propuse de EIFL 

 Resurse electronice licențiate, propuse de EIFL - 
Country Coordonator and Licensing Coordinator in 
Moldova – Elena Railean 

 Programul de Acces Deschis - Open Access 
Coordonator – Natalia Cheradi 

 Programul de drepturi de autor și biblioteci - 
Copyright Coordonator program – Mariana 
Harjevschi 

 Programul de inovare a bibliotecii publice. 

 

 



Consorţiul ca formă de cooperare şi colaborare are 
următoarele direcții principale de activitate în cadrul 
programelor EIFL: 

 Abonarea comună la resurse electronice;  

 Instruirea profesională, consultanţă, suport 
informaţional şi al experţilor; 

 Activităţi în cadrul proiectelor internaţionale; 

 Promovarea serviciilor informaţionale ale 
bibliotecilor.  
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Consorţiul ca formă de cooperare şi colaborare 

 E-resurse de la 25 de furnizori sunt disponibile 
prin intermediul programului EIFL - licenţiere.  

 Portofoliul EIFL de resurse licenţiate acoperă o 
gamă largă de domenii și formate, include: 

  reviste electronice,  

 colecţii de cărţi electronice,  

  baze de date bibliografice. 
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E-Resurse, abonate în cadrul 
Consorțiul REM 

 EBSCO Publishing 

 HeinOnline 

 Cambridge Journals Online 

 

 

 

 



Statistica căutării în BD 
EBSCO Publishing în 2021  

 

Statistica căutării în BD EBSCO Publishing în 2021 
demonstrează scăderea nesemnificativă  

a numărului de  căutări  

 

 

 

Institution Database 

Sessions 

Total 

Searches 

Total 

Requests 

Total Full-

Text 

Abstract 

Requests 

 
A.Russo 
Balți State 
University 1662 6651 946 637 163 

State 
University 
of Moldova 

       1723       7578       1017         497         485 

B.P.Hasdey 
Library 

     1246     5865     983        587       333 

 



Bazele de date, oferite de EIFL  

Oferta EIFL în 2021 pentru Moldova  
(din suma cotizației de participare) 

 
 e-Duke journals Scholarly Collection 

 ASTM Compass 

 Bookshare (Bookshare este o bibliotecă online cu cărți electronice, care oferă 
acces gratuit pentru persoanele cu dizabilități, care au afecțiuni ce nu le permit 
utilizarea materialelor tipărite tradiționale, inclusiv orbire, deficiențe de vedere, 
dizabilități de învățare și dizabilități fizice, cum ar fi boala Parkinson și paralizia) 

 Edward Elgar Publishing 

 Royal Society Journals Collection 
 European Respiratory Journal 
 IOP Science 
 IWA Publishing Journals 
 Mathematical Sciences Publishing journals 

 Open Edition journals 
 The company of biologist Journals 
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Seminare în cadrul EIFL 

 EIFL a organizat o serie de seminare în cadrul Programului de 
formare privind cercetarea digitală pentru bibliotecari.  

 

 Toate materialele educative utilizate în cadrul seminarelor 
(prezentări, video, tutoriale) în domeniul managementului datelor 
de cercetare, diseminării rezultatelor, măsurării impactului etc. 
sunt disponibile aici: https://eifl.net/resources/eifl-digital-
research-literacy-training-programme-librarians-updated 
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Publicarea articolelor autorilor din Moldova în revistele 
științiifice internaționale 

 În parteneriat cu Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru 
Moldova), Consorțiul Internațional EIFL a negociat o serie de 
acorduri cu editorii care asigură renunțarea sau reducerea 
taxelor de procesare a articolelor (APC) pentru ca autorii să-și 
publice articolele în Acces Deschis.  
 

 De exemplu, EIFL a negociat cu Cambridge University Press 
renunțarea la taxele de prelucrare a articolelor sau reduceri 
pentru autorii din Republica Moldova atunci când cercetători 
publică într-o jurnal cu acces complet Deschis (aur).  

 

 



Activitatea Consorțiului REM 
în susținerea utilizatorului pe perioada pandemiei 

 În contextul pandemiei de coronavirus, consorțiul REM a căutat modalități de a 
furniza informații de înaltă calitate tuturor utilizatorilor. 

 Datorită negocierilor Consorțiului REM cu reprezentanții companiilor (EBSCO, 
Cambridge Publishing etc.), a fost oferit accesul la resurse bazate pe ID și 
parolă. Acest lucru a oferit profesorilor și studenților acces la resurse de acasă, 
ceea ce a devenit foarte relevant în contextul pandemiei.  

 Membrii consorțiului au reușit să compenseze cu succes restricția de acces la 
resursele tradiționale ale bibliotecii, oferind utilizatorilor acces la resursele 
electronice, promovând resursele online deschise de înaltă calitate.  

 Popularitatea Repozitoriilor Instituționale, a platformelor cu Acces Deschis a 
crescut semnificativ datorită promovării lor active în rândul profesorilor și 
studenților.  

 Profesorii și studenții au fost consultați permanent de bibliotecari în condițiile 
mediului de învățare online. 



Consorțiul ca efecientă modalitate de a 
îmbunătăți accesul la cunoștințe 

 EIFL și REM colaborează cu biblioteci și consorții de biblioteci, 
deoarece aceasta este cea mai durabilă modalitate de a 
îmbunătăți accesul la cunoștințe. 

 

 Consorțiul Bibliotecii REM poate, de asemenea, să partajeze 
resurse și activități între bibliotecile membre, ajungând astfel la 
mii de utilizatori în mod eficient. 



 

 

Mulțumim pentru atenție! 

 


