Bd. Ştefan cel Mare 148, Chişinău, Republica Moldova, MD – 2012
Tel./ fax: 022 223 360

Şedinţa Consiliului de Administraţie
PROCES VERBAL Nr. 7
din 28.10.2015
Locaţia: Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu
Prezenţi: 13 persoane
1. HARJEVSCHI Mariana

7. AVASILOAIE Rodica

2. CHERADI Natalia

8. OLĂRESCU Angela

3. COŞERI Tatiana

9. AMBROCI Tatiana

4. ARION Liubov

10. BORDIAN Elena

5. ȚURCAN Nelly

11.TCACI Lilia

6. BUTUCEL Elena

12. SLUTU Zinaida
13. SCHERLET Ecaterina

ORDINEA de ZI:
1. Cu privire la organizarea Conferinței Naționale a ABRM
2. Diverse

S-a discutat/decis:
1. Dr. Harjevschi Mariana, președinte ABRM, a prezentat membrilor Consiliului de
Administrație ABRM agenda Conferinței anuale ABRM ” Biblioteci dinamice: confruntări,
experiențe, succese ” din data de 05 noiembrie 2015, locație – Institutul Muncii, str.
Zimbrului, 10; a remarcat că va fi un eveniment dublu: prima parte - conferința propriuzisă, unde vor fi abordate subiecte profesionale, a doua parte – Adunarea Generală,
unde vor fi luate decizii privind modificările în Statutul ABRM. (Agenda Conferinței se
anexează).

Dna Coșeri Tatiana, vicepreședinte, a remarcat că baza de date va permite de văzut
cum și când a plătit cotizațiile fiecare filială, se vor vedea studiile și categoria de
calificare a fiecărui membru ABRM.
Dr. conf.Țurcan Nelly, președintele comisiei instruire continuă a atenționat asupra
faptului că unii bibliotecari au indicat gradul didactic în chestionarele privind
necesitățile de formare continuă.
Doamna președinte a solicitat propuneri privind numirea persoanei care va prezenta
pagina web a ABRM, în lipsa Savelei Starciuc.
S-a decis: Zinaida Stratan va prezenta pagina web ABRM în cadrul Conferinței anuale
ABRM.
Dna Harjevchi Mariana, președinte ABRM a informat membrii consiliului despre
faptul că a propus

Nicoletei Cupcea, jurist la Compania LEGAL SOLUTIONS, să

prezinte modificările din Statutul ABRM, și , la moment, se așteaptă confirmarea din
partea dnei. Membrilor consiliului li s-a propus să accepte includerea în programul
conferinței a mesajului din partea dlui Valeriu Herța, autorul logoului ABRM.
S-a decis: Includerea în agenda Conferinței anuale ABRM a mesajului din partea
graficianului Valeriu Herța privind noul logou al ABRM.
Dr.conf.Țurcan Nelly, președintele comisiei instruire continuă a propus de revăzut
componența Comisie de Cenzori, a președintelui comisiei, care la moment e plecată
peste hotare, deoarece pot apărea probleme la Adunarea Generală din anul viitor.
S-a decis: Responsabili de elaborarea pliantelor (200 ex.) cu conținutul bilingv al
Codului Deontologic al Bibliotecarului sunt Zinaida Slutu și Angela Olărescu.
S-a propus/decis: De pregătit materiale pentru pungile participanților la conferință,
responsabil de conținutul pungilor - Tatiana Coșeri; responsabil de pregătirea pungilor
pe 04 noiembrie, ora 15.00 – Zinaida Slutu și Angela Olărescu; responsabil de rularea
pozelor din proiect – Natalia Cheradi.
Președintele ABRM a propus să fie numită persoana responsabilă de înregistrarea
participanților.
S-a decis: Elena Bordian va fi responsabilă de înregistrarea participanților.
Dna Coșeri Tatiana a propus ca toate filialele să vină cu procesele verbale de delegare
cu semnăturile umede ale tuturor membrilor și cu candidaturile delegate pentru
participare la Adunarea Generală cu drept de vot.

S-a decis: Toate filialele vor prezenta procesele verbale de delegare a membrilor pentru
participare la Conferința anuală cu anexa semnăturilor tuturor membrilor.
Dna Coșeri Tatiana a propus de numit persoane responsabile de procesul verbal al
Adunării Generale.
S-a decis: Natalia Cheradi și Tatiana Ambroci vor fi responsabile de procesul verbal al
Adunării Generale.

Președintele ABRM
Secretar ABRM

