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Şedinţa Consiliului de Administraţie
PROCES VERBAL Nr. 1
din 30.01.2015
Prezenţi: 15 persoane
1. HARJEVSCHI Mariana

9. AVASILOAIE Rodica

2. CHERADI Natalia

10. OLĂRESCU Angela

3. COZONAC Renata

11.STRATAN Zinaida

4. ARION Liubov

12.TCACI Lilia

5. LUPU Viorica

13. SLUTU Zinaida

6. SCHERLET Ecaterina

14. AMBROCI Tatiana

7. BUTUCEL Elena
8. ŢURCAN Nelly

ORDINEA de ZI:

1. Evoluţia implementării proiectului Consolidarea instituţională a ABRM
2. Analiza preliminară a rezultatelor chestionarului cu privire la Conferinţa ABRM 2014
3. Planificarea activităţii ABRM pentru 2015
4. Diverse

S-a discutat/ hotărît:

1. Preşedintele ABRM, dna Mariana Harjevschi a informat membrii CA despre evoluţia
implementării proiectului Consolidarea instituţională a ABRM. Preşedintele a menţionat că la
etapa actuală au fost realizate cele 3 concursuri de recrutarea şi selectare din cadrul proiectului
propriu-zis: - Recrutare coordonator în cadrul proiectului; - Recrutare 20 de membri ai asociaţiei
pentru a participa în cadrul proiectului;- Selectarea unei organizaţii naţionale care să evalueze

capacitata instituţională, elaboreze setul de politici şi proceduri instituţionale şi să instruiască un
grup de membri ai ABRM.
A fost menţionat faptul că în urma desfăşurării celor 3 concursuri

a fost selectat coordonatorul

proiectului, Croitorul Svetlana (acumulînd punctajul maxim); au fost recrutaţi 20 de membri din diverse
regiuni şi tipuri de biblioteci: 11membri – biblioteci publice; 1membru –biblioteci şcolare; 6 membri –
biblioteci universitare, 1 membru – BNM. S-a votat unanim pentru participarea a 3 membri din cadrul
CA al ABRM: dna Viorica Lupu, preşedinte comisia Perfecţionarea proceselor tehnologice, dna Liubov
Arion, preşedinte comisia Biblioteci şcolare, dna Tatiana Ambroci, preşedinte comisia Biblioteci de
colegii.

2. Preşedintele comisiei Evaluare, dna Ecaterina Scherlet, a prezentat analiza preliminară a
rezultatelor chestionarului cu privire la Conferinţa ABRM 2014. Au fost discutate şi luate în
calcul toate propunerile şi sugestiile membrilor asociaţiei, Astfel feedback-ul obţinut va duce la
îmbunătăţirea desfăşurării conferinţei ABRM 2015.
3. Avînd în vedere că au prezentat doar 2 comisii Planul de activitate 2015, a fost prelungit
termenul de prezentare pînă la data de 16 februarie a.c.
4. Diverse: S-a propus
- Modificarea regulamentului de organizare şi premiere în cadrul concursului Cel mai bun
bibliotecar, desfăşurat în preajma Zilei Bibliotecarului.
-

Revitalizarea specialităţii biblioteconomie prin realizarea unor acţiuni de promovare în

teritoriu.
- Acţiuni: - practici de succes în biblioteci; bibliotecarii jubiliari ai anului 2015, etc.
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