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Cercetare & Educație &  
Agenda 2030 & Biblioteca 

Se estimează necesitatea regândirii modelului existent de 
învățământ și cercetare pentru a răspunde cerințelor unei lumi în 

schimbare.  
 

Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă este universală,  
astfel necesită o abordare și efort comun la toate nivelurile, atât 
din partea autorităților, cât și din partea societății civile, mediului 
academic și a bibliotecilor, sectorului privat și a populației  în 
general. 

17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, 169 ținte 
 

Cum se implică Biblioteca Republicană Științifică Agricolă  
în acest proces? 



Dezvoltare durabilă: cinci piloni 

Cea mai cunoscută definiţie a 
dezvoltării durabile:  

„dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi 
satisface propriile nevoi” 

Comisia Brundtland,  
raportul „Viitorul nostru comun” 

al Comisiei mondiale pentru mediu și dezvoltare, 1987 



Dezvoltare durabilă:  
agricultură și alimentație durabilă  

Două sisteme principale de 
agricultură durabilă:  

 agricultura ecologică (organică sau 
biologică), alternativă la agricultura 
convențională de tip industrial 

 
 agricultura durabilă (intensivă)  

 agricultura de precizie  



Principalele deziderate ale agriculturii durabile –  
repere de bază ale serviciilor bibliotecii 

 

 producerea de alimente sănătoase, de calitate 

 protejarea/ conservarea mediului: utilizarea pesticidelor trebuie să fie la 

minimum 

 resurselor naturale, ecosistemelor şi biodiversității: apa, solul şi aerul 

trebuind să fie reconstituite şi puse la dispoziţia generaţiilor viitoare 

 viabilitatea economică: exploataţiile agricole generează suficiente venituri 

pentru a fi viabileși să contribuie la consolidarea comunităţilor rurale 

 bunăstarea animalelor: animalele sunt îngrijite şi tratate corespunzător, 
comportamentul lor natural este respectat 

 echitatea socială: exploataţiile agricole reprezintă locurile de muncă în 
profitul comunităţilor rurale. 

 

 



  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  
FAO & BRȘA  

Implicarea BRŞA în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) se axează pe 
obiectivele relevante şi prioritare, adaptate la contextul Republicii Moldova, în special, din 
domeniul agriculturii, alimentației, mediului, respectiv pe obiective din custodia FAO 



PLANIFICARE 

   Compartiment în programul anual al BRȘA 

   Program calendaristic pe site-ul BRȘA 

   Compartiment în raportul anual al BRȘA 

   Diverse informații operative 

 

 
 



Compartiment în programul anual 



Compartiment în programul anual 



Program calendaristic pe site-ul BRȘA 



Utilizatori țintă 

 Cercetătorii și profesorii UASM 

 Doctoranzi în cadrul programului ”Info doctorandus” 

 Studenții de la ciclurile de licență și master 

 Cercetătorii instituțiilor de cercetare din domeniul agricol 

 Specialiștii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 



SERVICII ÎN SUSȚINEREA ODD 

 Efectuarea cercetărilor bibliografice la cerere cu link-uri la publicații 
în acces deschis, relevante temelor de cercetare, pentru tezele de 
doctorat, articole etc. 

 Programul ”InfoDoctorandus” (intervievare, analiza temelor de 
cercetare, DSI etc.) 

 Livrarea electronică a documentelor 

 e-Difuzare Selectivă a informației 

 Căutare la solicitare și informare privind documentele cu caracter 
legislativ (legi, hotărâri, startegii și alte acte legislative) 

 Activităţi de educare a culturii informaţiei 

 

 

 



SERVICII ÎN SUSȚINEREA ODD 

 Redactarea referințelor bibliografice (bibliografiilor) pentru tezele de 
doctorat, articole, în conformitate cu standardele în vigoare; 

 Identificarea revistelor potenţiale pentru publicarea articolelor,  

 Acces la catalogul electronic, repozitoriu și la baze de date; 

  Furnizarea datelor statistice privind diverși indicatori agricoli: 
populație, producție agricolă, roada la hectar,  etc; 

 Consultaţii, asistenţă informaţional-bibliografică 

 Diverse activități publice (seminare specializate, lecții publice, întâlniri 
cu întâlniri cu oameni de afaceri în agricultură etc.) 

  



Asigurarea informațională a proiectelor de cercetare 
ale UASM 

Proiecte instituționale aplicative în contextul agriculturii durabile 

• Cercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi 
conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a 
resurselor naturale şi promovării agriculturii durabile 

• Dezvoltarea capacităţii de sporire a calităţii biocombustibililor solizi în 
acord cu practicile si politicile de dezvoltare a securitatii energetice si a 
agriculturii durabile 

• Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în 
perspectiva integrării în Uniunea Europeană 

 



Diseminarea platformelor științifice și ale proiectelor 

Sinteze informative pentru cercetători 

 Exemple: 

• Platformele științifice de comunicare - 
modalitate eficientă de cercetare şi dialog ştiinţific” 

• ”EU4Moldova.md - platforma proiectelor finanțate de Uniunea 
Europeană în Republica Moldova. Proiecte în curs de desfășurare în 
sectorul agricol, de mediu și dezvoltare durabilă” 

• ”Resurse Internet  privind teze de doctorat  în acces deschis,  cu text 
integral” 

 

 



Diseminarea manifestărilor științifice  
din domeniul agricol 

 Exemple: 

Masa rotundă „Seceta în Republica Moldova – căile de soluţionare a problemei. 
Utilizarea raţională a potenţialului acvatic” 

•  Lecţia publică „Relaţia dintre agricultură şi gestiunea resurselor de apă” 
(Agricultura și resursele naturale: apă, sol, biodiversitate) 

• Lecția publică „Diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei 
în agricultură” 

•  Lecție publică „Securitatea și siguranța alimentelor - o problemă existențială” 

         AȘM, 2020 

 



Activităţi de educare a culturii informaţiei 

Subiecte ODD în cadrul programelor de cultura 
informaţiei orientate pe categorii de utilizatori: 

 
• Utilizatori începători (studenţi ai anului I) 
• Utilizatori cu nivel mediu – studenţi ai anului II 
• Studenţii anului III, IV 
• Studenţii ciclurilor masterat şi doctorat 
• Programul “Scientometrie. Ştiinţe Deschise”  



Activităţi de educare a culturii informaţiei 

Ciclul de activităţi de educare a culturii 
informaţiei studenţilor pentru două 
grupe de studenţi de la specialitatea 
Silvicultură şi Grădini Publice a 
Facultăţii de Horticultură  
 
24-31 octombrie 2019 
 
 



Sinteze documentare  
(documente online cu text integral – publicații ale FAO, documente oficiale, cărți, 

articole în limbile română, engleză, rusă etc.) 

 Exemple: 

 ”Agricultura ecologică (organică sau biologică) -  o contribuţie 

majoră la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și a mediului” 

 ”Politici  globale  pe  problema  biodiversităţii”: documente și 

publicații online ale  organizațiilor  internaționale 

 ”Apa - resursa fundamentală a dezvoltării durabile” 



Compartiment în raportul anual 



Compartiment în raportul anual 



Compartiment în raportul anual 


