DISTINCȚII
2012
Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Pentru colaborare profesională prodigioasă, parteneriat în organizarea
evenimentelor culturale şi profesionale, contribuţie substanţială la promovarea
imaginii Colegiului de Construcţii în comunitate şi cu prilejul aniversării de 80 de
ani ai Colegiului de Construcţii.
2011
Diploma de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct
Moldova.

Diplomă de Excelenţă, locul I, pentru contribuţii la promovarea
Accesului Direct ca o nouă normă în învăţămînt şi cercetare în
cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2011 (24-30 octombrie 2011).

2010

Medalia jubiliară „Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica
Moldova - 50 de ani”;
Diploma „Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica Moldova
- 50 de ani” în semn de preţuire pentru colaborare fructuoasă cu Catedra
Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională.

Diplomă pentru participare la Concursul Republican lansat de AGEPI
„Biblioteca – partener în promovarea proprietății intelectuale”, ediția a III - a.

Diploma ABRM pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia celei de-a 65 aniversare
de la fondare.

Diplomă de Excelenţă pentru contribuţii la dezvoltarea conţinutului digital
şi Accesului Direct la informaţie în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2010
(18-24 octombrie 2010).

2009
Diploma ABRM pentru contribuţia personalului în activităţile iniţiate de
ABRM, exprimată prin deosebita iniţiativă, creativitate şi exigenţă.

2008
Diploma ABRM cu prilejul Zilei Bibliotecarului, pentru rezultate remarcabile
în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în munca de
bibliotecar.

2007
Diploma ABRM cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi pentru contribuţii
remarcabile în sus-ţinerea activităţii ABRM şi organizarea cu succes a
conferinţei Anuale ABRM 2007.

2006
Diplomă Premiul I pentru participare activă la Concursul Republican lansat
de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova
„Biblioteca publică - partener în promovarea proprietății intelectuale”.

Diploma Serviciului Pentru excelenta organizare a activităţii:
Literatură în limbi străine -20 de ani
Centrul Informatizare – 15 ani
CD ONU- 5 ani
Documente Muzicale- 30 de ani

