
 

MEMORANDUM DE ACORD 
Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM)  

 
Membrii: 
1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, 2012, str. 31 August 1989, nr.78A  
2. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2028, str. Academiei 5A 
3. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) a Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE), Chişinău, 2064, str. 

I. Creangă, nr.45  
4. Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu”, Chişinău, 2012, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148  
5. Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 2009, str. A. Mateevici, nr. 60  
6. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi, 3121, str. Puşkin, nr.38  
7. Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, Chişinău, 2005, str. Bănulescu-Bodoni, nr. 59  
8. Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Chişinău, 2012, str. 

Vlaicu Pârcălab, nr. 52  
9. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei, Chişinău, 2004, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.168  
10. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, 2064, str. Ion Creangă, nr. 1 
11. Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Cahul, 3907, Piaţa Independenţei, nr.1  
12. Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 2070, str. 

Ialoveni, nr.100-a  
13. Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”, Chişinău, 2012, str. Şciusev, nr. 65  
14. Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” din Orhei, Orhei, 3502, bd. Mihai Eminescu, 4  
15. Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 2009, str. Gh. Asachi, nr. 21 
16. Biblioteca Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, Chişinău, 2005, str. Puşkin, 54 
17. Biblioteca Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chişinău, 2001, bd. I. Gagarin, 8 
18. Biblioteca Universității Slavone din Moldova, Chişinău, 2068, str. Florilor, 28/1 
19. Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Chişinău, 2004, str. A. Lăpușneanu, 28 
 
Acest Memorandum de Acord este semnat între toate instituţiile participante la Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova 
(în continuare Consorţiul) care sunt de acord cu următoarele: 
 
1. Consorţiul este constituit în baza principiilor de parteneriat şi contribuie la consolidarea tuturor forţelor în vederea asigurării 
drepturilor cetăţenilor de acces la informaţii în format electronic. 
 
2. Consorţiul se creează şi funcţionează în conformitate cu principiul liberului consimţământ al membrilor. 
 
3. Consorţiul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Memorandumul de acord al 
Consorţiului este avizat de către Consiliul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). În cadrul Consorţiului 
funcţionează programe naţionale cu privire la dreptul de autor, accesul deschis la informaţie, resurse software. 
 
4. Consorţiul are următoarele scopuri: 

 asigurarea în condiţii optime a accesului utilizatorilor la resursele informaţionale locale şi internaţionale în format 
electronic; 

 reducerea cheltuielilor financiare, materiale, umane pentru abonarea şi utilizarea în comun a bazelor de date destinate 
utilizatorilor de informaţii; 

 organizarea simpozioanelor, conferinţelor şi a seminarelor privind problemele actuale ale consumului informaţional în 
mediul electronic. 

 
5. Consorţiul exercită următoarele funcţii: 

 elaborează propuneri concrete privind integrarea instituţiilor de informare - documentare în spaţiul informaţional 
global; 

 contribuie prin intermediul resurselor electronice informaţionale abonate la ridicarea nivelului de cultură şi de 
informare a utilizatorilor, precum şi la asigurarea informaţională a proceselor de instruire şi cercetare; 

 desfăşoară alte genuri de activităţi, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova; 

 apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor Consorţiului. 
 
6. Membrii Consorţiului au dreptul: 

 să participe la activităţile Consorţiului; 

 să prezinte propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţilor Consorţiului; 

 să beneficieze de acces la documente şi la informaţia de care dispune Consorţiul; 

 să iasă, din proprie iniţiativă, din componenţa Consorţiului, pe baza unui demers adresat conducerii Consorţiului, 
onorându-şi obligaţiunile financiare. 

 



7. Membrii Consorţiului sunt obligaţi:  

 să efectueze lucrări în corespundere cu obiectivele stabilite; 

 să prezinte informaţia necesară pentru soluţionarea problemelor ce ţin de activitatea Consorţiului; 

 să ducă la bun sfârşit sarcina prevăzută de contract pentru abonare la ediţii periodice în format electronic;  

 să se abţină de la acţiuni ce ar provoca prejudiciu Consorţiului. 
 
8. Şedinţa membrilor Consorţiului este organul suprem de conducere şi se convoacă de câte ori este nevoie. La fiecare Şedinţă se 
va întocmi un proces verbal, în care vor fi consemnate temele discutate, rezultatele votării şi deciziile luate.  
 
9. Consorţiul este condus de către Preşedinte, care este ales la Şedinţa membrilor Consorţiului pentru un termen de 4 ani, 
reprezentând această organizaţie în relaţiile cu EIFL şi cu furnizorii de produse informaţionale. Preşedintele Consorţiului este 
avizat de către Consiliul ABRM şi face parte din Consiliul ABRM. 
 
10. Procedura alegerii Preşedintelui Consorţiului este stabilită cu două luni înainte de data alegerilor la Şedinţa membrilor 
Consorţiului şi se aprobă prin vot închis, cu majoritatea simplă de voturi. Candidat la postul de Preşedinte a Consorţiului poate fi 
orice angajat a oricărei instituţii membru a Consorţiului, care întruneşte următoarele condiţii: cunoaşterea limbii engleze, 
cunoaşterea tehnologiilor informaţionale, posedarea calităţilor manageriale. Preşedintele Consorţiului se alege la Şedinţa 
membrilor Consorţiului prin vot închis, cu majoritatea simplă de voturi. 
 
11. Părţile participante garantează achitarea abonamentelor anuale conform preţurilor stabilite. Plata pentru fiecare an se 
stabileşte separat şi constă din costul abonării colective în baza contractelor şi facturilor de plată de la furnizori, cota anuală de 
participare în Consorţiul EIFL şi cota anuală de participare în consorţiul naţional. Şedinţa membrilor Consorţiului are dreptul de a 
suspenda statutul de membru al Consorţiului pentru instituţiile care nu-şi onorează obligaţiile stipulate în Memorandumul de 
acord. Suspendarea statutului de membru al Consorţiului este anulată odată cu înlăturarea condiţiilor care au dus la suspendare. 
 
12. Instituţiile pot deveni membri ai Consorţiului achitând doar cota anuală de participare în Consorţiul EIFL şi cota anuală de 
participare în consorţiul naţional. Aceste instituţii vor avea acces la resursele electronice oferite gratuit de către Consorţiul EIFL. 
 
13. Părţile participante sunt de acord să achite cota anuală în termen de 90 zile de la data semnării contractelor pe contul 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. În cazul în care membrii Consorţiului nu achită cota în termen stabilit şi nu 
prezintă o scrisoare de garanţie, Şedinţa membrilor Consorţiului poate să vină cu iniţiativa de a suspenda accesul la resurse 
pentru aceste instituţii. 
 
14. Oricare instituţie poate deveni membru acestui Consorţiu pe baza unei cereri de aderare, adresată conducerii Consorţiului şi 
aprobată prin vot de către membrii Consorţiului.  
 
15. Acest acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către conducătorii instituţiilor. 
 
16. Acest Memorandum este un acord între 19 părţi în întregime. El nu poate fi modificat fără consimţământul în scris din partea 
fiecărui membru al Consorţiului.  
 
17. Acest Acord este executat de 19 părţi autorizate, numele cărora sunt menţionate mai jos. 
 
 
Pentru părţile participante *Rectorii şi conducătorii instituţiilor+:  
Data: 16.12.2013 
 
Avizat de către Consiliul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 
Data: 17.01.2014 
 
 
 


