
 
Bd. Ştefan cel Mare 148, Chişinău, Republica Moldova, MD – 2012 

 
 

Şedinţa Consiliului de Administraţie 
PROCES VERBAL Nr. 6 

din 10.09.2013 
 

Prezenţi: 13 persoane 
1. HARJEVSCHI  Mariana, BM                                               8. BUTUCEL Elena, BM 
2. CHERADI Natalia, ASEM                                                    9. BORDIAN Elena, BRTŞ 
3. COŞERI Tatiana, BM                                                         10. ŢURCAN Nelly 

4. MUSTEAŢĂ Galina, BP Ş.V.                                              11. ARION Liubov, DGETS 

5. LUPU Viorica , UASM                                                         12. SLUTU Zinaida, LT, Spiru Haret 
6. SCHERLET Ecaterina, UP                                                  13. AMBROCI Tatiana, CC 

7. CUDLENCO Maria, BP Crihana Veche, Cahul 
 
 
 

ORDINEA de ZI: 
 

1.  Discuţii despre Atelierul BSLA - IFLA la subiectul Advocacy din 23 - 26 septembrie; Aprobarea 

agendei de lucru şi  stabilirea elementelor logistice. . Programul de vizită şi întîlnirea  Fiona Bradley şi 

Winnie Witzansky cu membrii ABRM. 

2.   Discuţii despre Conferinta ABRM - planificată pentru final de  octombrie.  

3.  Realizarea studiului IFLA/ABRM in care vor fi antrenaţi toti membrii CA, planificat pentru sfirşit de   

septembrie - inceput de octombrie. 

4.   Diverse 

 
 

1. A deschis şedinţa Preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi, menţionînd membrii CA , care lipsesc 

la şedinţă: Cozonac Renata, Tcaci Lilia, Stratan Zinaida, Olărescu Angela, Ouş Ludmila, Jalbă 

Mariana, Avasiloaie Rodica, Chitoroagă Valentina, a prezentat ordinea de zi şi a propus spre 

discuţii Agenda de lucru a Atelierului BSLA – IFLA/  Advocacy  din 26-27 septembrie, 2013 (se 

anexează). În cadrul discuţiilor s-a menţionat că este al III- lea workshop şi a fost acceptată 

componenţa întregului CA al BSLA..  Totodată s-a discutat importanţa şi necesitatea participării 

Ministerelor de profil. Pentru o organizare mai eficientă a activităţii a fost propusă ideea de 

extindere a echipei de lucru cu participarea următoarelor persoane: T.Coşeri, V. Lupu, E. 

Scherlet. Mariana Harjevschi, preşedinte ABRM, a menţionat aspectele logistice  a programului 

de vizită şi întîlnire a reprezentanţilor IFLA , Fiona Bradley şi Winnie Witzansky. 

2. Preşedintele ABRM a prezentat membrilor CA agenda preliminară a Conferinţei naţionale cu 

genericul: Consolidarea Asociaţiei : împreună mai puternici. Totodată a fost menţionată structura 



conferinţei propriu-zise, care va include 4 paneluri de lucru. Fiecare panel va avea tematica 

specifica şi va include prezentări  conform panelului. De asemenea s-a apropbat data şo locaţia 

Conferinţei anuale. 

3. Compartimentul realizarea studiilor a fost prezentat de dna N. Cheradi, completată pe parcurs de 

dna N. Ţurcan. Astfel au fost precizate următoarele aspecte: - regulamentul ABRM este în proces 

de lucru, dar s-a solicitat şi alte propuneri, opinii visavis de îmbunătăţirea regulamentului. Data 

limită de transmitere a propunerilor a fost extinsă de la 16 – 21 septembrie 2013, responsabil 

fiind doamna N. Cheradi. Totodată s-a menţionat nivelul de lucru al regulamentului de organizare 

şi funcţionare a filialelor, responsabil T. Coşeri şi G.Musteaţă. S-a pus accentul şi pe actualizarea 

informaţiei pe pagina web a ABRM. S-a solicitatea plasarea tuturor acţiunilor desfăşurate de 

către Asociaţie. Totodată s-a solicitat informaţii despre: Regulamentul cu privire la atestare; 

Politica de editare 

4. Compartimentul Diverse a fost completat cu informaţii despre activităţile desfăşurate în cascadă. 

Astfel s-a menţionat că au fost organizate 4 activităţi cascade, plus focus grupuri, avînd un 

feedback atît poziţiv, dar şi mai puţin pozitiv. Tot la acest compartiment s-a decis ca următoarea 

şedinţă a CA ABRM să aiba loc la data de 4 octombrie 2013, ora 10.00 

 

 

 

Preşedinte ABRM  -------------------- 

Secretar ABRM ------------------------ 

 


