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7-30 septembrie –
Campania de atragere și
fidelizare a utilizatorilor

 Fii deștept! Ia un card
inteligent!

Tema 2021: „Construirea
comunităților pregătite

pentru climă”

Publicații ale Bibliotecii
Publice de Drept

D O N AȚ I I  D E
C A R T E
Baroul  Dolj - 

donație de carte 
pentru BPD



La 7 septembrie curent în filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost lansată Campania 
„Fii deștept! Ia un card inteligent!”

Înscrierea la bibliotecă oferă oportunități de a beneficia de serviciile și activitățile bibliotecii, inclusiv  împrumutul
de carte și alte resurse, oferă posibilități pentru dezvoltare personală și o reușită mai bună, este o cale a fiecăruia

spre cunoștințe și cunoaștere.
La Bibliotea Publică de Drept au fost organizate excursii și vizite ale studenților facultăților de drept ale

instituțiilor de învățământ superior din or. Chișinău, au fost elaborate mesaje de promovare a Campaniei audio și
video. Alături de echipa BPD au fost Ambasadorii bibliotecii - personalități din domeniul dreptului, profesori,

utilizatori ai bibliotecii etc. Au fost elaborate, montate și difuzate spoturi video ale serviciilor și facilităților oferite
de Biblioteca Publică de Drept.

Un moment atractiv al Campaniei a fost lansarea Serviciului - Înregistrarea online la bibliotecă!,
care funcționează prin intermediul PW a Bibliotecii Municipale și permite completarea în regim online a fișei de

înregistrare, apoi, pe parcursul a 7 zile de la înregistrarea online, fiecare persoanp, care s-a înregistrat poate veni
la filialele BM „B.P. Hasdeu”, inclusiv la Biblioteca Publică de Drept, cu buletinul, pentru a ridica cardul de acces,

fără a sta în rând.
Pentru a obține un card de acces sau pentru a afla mai multe despre resursele și serviciile bibliotecii, inclusiv

despre acțiunile programate, vizitați Blogurile bibliotecii – Fii informat la Biblioteca Publică de Drept, E-resurse
drept, urmăriți informația plasată pe rețelele sociale ale Bibliotecii.

Pe parcursul Campaniei la Biblioteca Publică de Drept au fost înregistrați 165 de utilizatori noi, au vizitat
biblioteca 3069 persoane, au fost organizate 8 excursii cu 134 participanți, împrumutate la domiciliu și în sala d

electură 5801 cărți și ediții periodice.
 

 
 

7-30 septembrie 2021 – Campania de atragere și fidelizare a utilizatorilor

Calea ta spre cunoaștere –
un card inteligent!
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Ambasadorii 
Campaniei 

 

„Fii desțept! Ia un card inteligent!”

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl
https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl
https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com/
https://eresursedrept.wordpress.com/


Consolidarea gradului de conștientizare a publicului cu privire la rolul științei în promovarea dezvoltării
durabile și deschiderea drumului către societăți pașnice;
Să promoveze solidaritatea națională și internațională pentru știința comună între națiuni;
Reînnoirea angajamentului local și internațional pentru utilizarea cunoștințelor științifice și a tehnologiei în
beneficiul societăților;
Pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă știința în obținerea de sprijin pentru
demersul științific.

Tema 2021: „Construirea comunităților pregătite pentru climă”
 

Proclamată la 2 noiembrie 2001 și celebrată pentru prima dată la 10 noiembrie 2002, în cadrul celei de-a 31-a
sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, prin Rezoluția 20/31C, sub egida ONU pentru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO), această sărbătoare are drept scop evidențierea rolului primordial al științei în dezvoltarea durabilă a
întregii societăți, promovarea solidarității naționale și internaționale și atragerea atenției asupra provocărilor cu
care se confruntă domeniul respectiv.
Obiectivele Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare:

Din 2002, Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare a generat multe proiecte, programe și finanțare
pentru știință din întreaga lume. De asemenea, a contribuit la stimularea cooperării între oamenii de știință care
trăiesc în diferite regiuni.
Anul 2021 marchează cea de-a 20-a ediție a Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. În condițiile, în
care schimbările climatice devin o amenințare serioasă pentru viața a miliarde de oameni și a planetei,
sărbătoarea din acest an va evidenția importanța „Construirii de comunități pregătite pentru climă” . Obiectivul
este de a aduce știința mai aproape de societate prin evidențierea unor aspecte științifice cheie și a posibilelor
soluții oferite de știință, tehnologie și inovare la unele dintre provocările globale majore cu care se confruntă
societatea în prezent.
Comunitatea științifică din Republica Moldova sărbătorește anual, în data de 10 noiembrie, Ziua Științei,
eveniment marcat în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. 
În Republica Moldova, „Ziua Științei” a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083 din 22 noiembrie 2010
„Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera științei și inovării”, a fost elaborat Codul cu
privire la știință și inovare (2004), Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023
(Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381/2019).
Persoanele, instituțiile și organizațiile din întreaga lume sunt încurajate să organizeze o serie de evenimente sau
activități, cum ar fi conferințe, prelegeri, seminarii, discuții de grup și campanii pe rețelele sociale, în ziua de a
promova conștientizarea publicului cu privire la rolul și importanța științei.

Toată lumea știe, că acest lucru este imposibil. Dar
aici vine un ignorant care nu știe acest lucru - el este

cel care face descoperirea. 
 

Știinta̦ nu este și nu va fi niciodată o carte completă.
Fiecare succes important aduce noi întrebări.

Fiecare dezvoltare dezvăluie în decursul timpului
dificultăti̦ noi și mai profunde. 

 
Albert Einștein

10 noiembrie – Ziua internațională
a științei pentru pace și

dezvoltare
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https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=8701&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110232&lang=ro
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Program%20national%20cercetare%20inovare.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124073&lang=ro


     În zilele de 22 și 23 octombrie 2021 s-a desfășurat vizita oficială a delegației Baroului Dolj la Chișinău, ca
răspuns la invitația colegilor din Baroul Chișinău. Deplasarea avocaților din România în capitala Republici Moldova
s-a înscris pe linia dezvoltării constante și hotărâte a relațiilor profesionale dintre Baroul Dolj și Baroul Chișinău,
înfrățite prin acord oficial acum trei ani, acord menit să promoveze valorile și interesele profesionale comune, cu
speranța că generațiile viitoare de avocați vor reuși realizarea unității culturii juridice românești. Înfrățirea a fost
marcată la acel moment printr-o ceremonie desfășurată tot în capitala Republicii Moldova, municipiul Chișinău.  
Prima zi a vizitei a avut ca întâi popas Biblioteca Publică de Drept, unde, la inițiativa Consiliului Baroului Dolj, au
fost continuate demersurile similare anterioare de sponsorizări și donații de carte către acest așezământ cultural.
Oaspeți de onoare la Biblioteca Publică de Drept au fost - Lucian Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj, Av.
Dragoș Nicu, prodecan, Baroul Dolj, av. Dragoș Ghinescu, președintele Comisiei de disciplină din cadrul Baroului
Dolj.   

Oaspeți de Onoare 
la Biblioteca Publică de Drept 
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     Încă în 2017 Baroul Dolj, prin reprezentantul său, av. Lucian-Bernd
Săuleanu, Decan, a donat 200 de cărți juridice către Biblioteca Publică de
Drept din Chișinău. Cărțile provin din donații ale avocaților în cadrul
campaniei „Carte juridică pentru Republica Moldova”, proiect aprobat de
Consiliul Baroului Dolj în ședința din 19 ianuarie 2017. Donațiile avocaților
au fost completate cu un fond important de carte juridică privind noile
coduri achiziționate de Baroul Dolj. Donațiile avocaților au fost
completate cu un fond important de carte juridică privind noile coduri
achiziționate de Baroul Dolj.

  Biblioteca Publică de Drept aduce alese mulțumiri Baroului Dolj, în mod special Domnului Decan Lucian Bernd
Sauleanu pentru contribuția repetată adusă bibliotecii noastre , colecția BPD fiind completată în exclusivitate cu

cele mai noi titluri de carte juridică românească.

Lucian-Bernd Săuleanu la BPD. 
27 aprilie 2017

https://www.barouldolj.ro/
http://www.uam.md/index.php?l=ro
https://www.juridice.ro/lucian-bernd-sauleanu
https://www.juridice.ro/lucian-bernd-sauleanu


„Țin să-mi exprim înalta apreciere faţă de eforturile depuse de unii autori, care au reuşit să
elaboreze un adevărat ghid în domeniu, o bibliografie a tezelor de doctor şi doctor habilitat în

drept susţinute în Republica Moldova în perioada 1971-2019, o lucrare extrem de utilă şi
indispensabilă mediului academic juridic autohton” 

 

Gheorghe Costachi, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 

Prezenta Bibliografie nu cedează cu nimic Dicționarului în ceea ce privește utilitatea practică și
valoarea informativă. Mai mult, prin conținutul său bogat, cu grijă sistematizat și ordonat în

funcție de diferite criterii, lucrarea reprezintă un catalog bibliografic unic al tuturor lucrărilor de
doctorat elaborate și susținute, în perioada anilor 1971-2018, în instituțiile de învățământ

superior din țară. Fiind întocmită pentru prima dată, o astfel de listă exhaustivă a cercetărilor
doctorale, reprezintă o noutate chiar și pentru autoritățile competente în domeniu, cărora, cu

siguranță, le va fi indispensabilă în procesul de monitorizare a rezultatelor activității doctorale în
materie de drept.

                                                                                            Irina IACUB, doctor în drept

  Biblioteca Publică de Drept - Cercetări bibliografice
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Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011. Dicţionar enciclopedic / Silvia
Antufiev, Mihai Taşcă; coord.: Mariana Harjevschi; Bibl. Municipală BM „B.P.

Hasdeu”, Bibl. Publică de Drept. Chișinău : Cartea Juridică, 2016. - (Tip. «Lexon-
Prim»). – 708 p.

Lucrarea reprezintă aspirațiile profesionale ale Bibliotecii Publice de Drept, ca instituție de cercetare
și este conceput ca o realizare în demersul de valorificare a patrimoniului din domeniul juridic, de a
actualiza și promova tezaurul documentar, potențialul uman și spiritual al celor mai reprezentative

personalități, care și-au adus contribuția la dezvoltarea jurisprudenței în Republica Moldova.
 

În cadrul Concursului Național „Cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei și
științei informării”, organizat de ABRM, lucrarea a fost distinsă cu PREMIUL MARE, în Secțiunea alte

domenii.

Nicolae Osmochescu. A fi jurist – vocația unei vieți: Biobibliografie / Bibl.
Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică de Drept ; alcăt.: Silvia Antufiev, Petru

Racu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; lectori:
Genoveva Scobioală, Vlad Pohilă. – Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Garamont

Studio”) . – 156 p. – (Colecția „Bibliografica”) . – ISBN 978-9975-134-81-1. 

„Elaborarea Biobibliografiei „Nicolae Osmochescu. A fi jurist – vocația unei vieți” reprezintă un prim-
concept al unei lucrări de acest gen, dedicată unei personalități din domeniul jurisprudenței și oferă
instituției noastre oportunitatea unică să dezvăluie și să descrie lumea cărților, articolelor, interviurilor
etc. scrise și publicate în variantă tradițională, apoi și în mediul online de către un ilustru jurist,
avocat, diplomat, profesor universitar dr. Nicolae Osmochescu…” 
                                                                                             Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”

Este prima lucrare publicată în Colecția Bibliographica a BM „B.P. Hasdeu”, care va include cercetări
bibliografice fundamentale consacrate unor subiecte de interes comunitar sau cultural.

Biobiliografia a fost distinsă cu Premiul I al Concursului Național ABRM pentru lucrările elaborate în
2019, în secțiunea „Cele mai reușite lucrări în Biblioteconomie și Științe ale Informării”.

Pensia de la A la Z : Ghid = Пенсия от А до Я : Справочник / Aliona Chisari,
Ludmila Goncear ; Bibl. Publică de Drept ; BM „B.P.Hasdeu”. – Chişinău, 2010. - 80

p. – Text paral limba rom., rusă. – Paginație paral. – Carte-valet „перевертыш”.
ISBN: 978-9975-4147-0-8; 

Lucrarea este axată pe aspectele principale, ce țin de pensii și procesul de solicitare a diferitor tipuri de
pensie, fiind prezentată informația referitoare la actele necesare pentru stabilirea pensiei în funcție de
tipul acesteia. Sunt exemplificate formulele utilizate la stabilirea pensiilor, indexarea, modul de plată,

transferul pensiei etc. Ghidul conține informații actualizate și utile despre instituțiile implicate –
adrese, persoane și telefoane pentru relații. 

În cadrul Asosiația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Concursul ABRM - Cele mai reușite lucrări
ale anului 2010 în domeniul biblioteconomiei și științei informării, lucrarea a primit Premiul Magna

Cum Laude.

Teze de doctorat în drept, susținute în Republica Moldova. 1971-2019. e-
Bibliografie / Silvia Antufiev, Petru Racu ; coord.: Mariana Harjevschi ; Bibl. Publică

de Drept,– Chişinău, 2020. – 139 p. 



cercetarea științifică - 
dimensiunea teoretică și practică

 

Expoziție de carte din colecția BPD
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În legătură cu 
agravarea situației epidemiologice Vă încurajăm să

utilizați intens 
Serviciile oferite de Biblioteca Publică de Drept 

BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT


