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MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

CONSILIUL BIBLIOTECILOR  

DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL, PROFESIONAL ȘI SUPERIOR 

 

Procesul verbal nr. 1 

 

al ședinței Consiliului Bibliotecilor din învățămînt 

din 25 aprilie 2016 

   Prezenți: 13 persoane 

 

În cadrul ședinței au fost puse în discuție următoarele subiecte: 

 

1. Prezentarea și aprobarea Planului de activitate a Consiliului bibliotecilor din învăţământul 

general, profesional și superior (CBI) pe perioada anului 2016. 

(raportor E. Zasmenco, președinetele CBÎ) 

 

2. Referinţe statistice privind activitatea bibliotecilor școlare. (raportor E. Harconiță, director, 

Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălţi) 

 

3. Raportul statistic 6-C centralizat privind activitatea bibliotecilor din învăţămînt, pentru 2014-

2015. Colectarea datelor cu privire la dotarea cu mijloace TIC şi cu soft-uri a bibliotecilor 

şcolare. (raportor A. Plamadeala, consultant superior, Direcţia e-Transformare şi Informatizare, 

Ministerul Educației) 

 

4. Evaluarea bibliotecilor școlilor profesionale pe teren: situația la zi (raportor E. Harconiță, 

director, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălţi) 

 

1. Dna E. Zasmenco, președintele CBÎ, a prezentat proiectul Programului de activitate a Consiliului 

pentru anul 2016, menționînd propunerile parvenite de la membrii Consiliului, în special din partea 

dnei Ana Plamadeala, consultant superior, Direcţia e-Transformare şi Informatizare, Ministerul 

Educației. 

În cadrul discuțiilor pe marginea proiectului membrii Consiliului au intervenit cu următoarele 

propuneri și concretizări: 
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- E. Harconiță a propus schimbarea consecutivității unor activități planificate și discutate respectiv 

în cadrul ședințelor în plen ale CBI. 

- L. Karnaeva a propus să fie reformulat subiectul Cercetarea pieței de softuri specializate de 

biblioteca și formularea recomandărilor către biblioteci (pe nivele) și factorii de resort, aprobat 

prin Dispoziţie ME, argumentînd, că problema informatizării bibliotecilor școlare nu se reduce doar 

la asigurarea cu un software, subiectul cere o abordare complexa. Astfel subiectul a fost reformulat 

în felul următor: Recomandări privind informatizarea bibliotecilor școlare.   

 

S-a decis: A aproba Planul de activitate a Consiliului bibliotecilor din învăţământul general, 

profesional și superior (CBI) pe perioada anului 2016, ținînd cont de intervențiile și propunerile 

parvenite din partea membrilor Consiliului. 

2. Dna E. Harconiță (director, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălţi) a 

prezentat raportul Referinţe statistice privind activitatea bibliotecile școlare, referindu-se la 

indicatorii anului 2015. În cadrul prezentării s-a menționat, că pentru prima dată au fost utilizate 

Tabele aplicative de colectare a datelor, elaborate de colaboratorii Bibliotecii universitare din Bălți.  

 

Pe marginea acestui subiect au intervenit: 

 

- E. Cociurcă a menționat aplicarea Tabelelor de colectare a datelor elaborate de către colaboratorii 

Bibliotecii universitare din Bălți ca o inovație foarte comodă și utilă. Dna Cociurcă a adus mulțimiri 

filialei BIN a ABRM pentru toate activitățile profesionale în care sunt implicați și bibliotecarii 

școlari. 

  

- E. Scherlet a menționat, că s-au comis întîrzieri la colectarea datelor statistice în cadrul 

municipiului Chișinău și a exprimat rugămintea către persoanele responsabile privind prezentarea 

datelor în termenii stabiliți întrucît acest fapt nu permite prelucrarea și prezentarea datelor ce țin de 

zona Centru și Sud în termeni. 

S-a decis:  A lua act de informația prezentată. 

 

3. Dna A. Plamadeala (consultant superior, Direcţia e-Transformare şi Informatizare, Ministerul 

Educației) a prezentat Raportul statistic 6-C centralizat privind activitatea bibliotecilor din 

învăţămînt pentru 2014-2015. Colectarea datelor cu privire la dotarea cu mijloace TIC şi cu 

soft-uri a bibliotecilor şcolare. 

 

Intervenții pe marginea acestui subiect: 
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- S. Ghinculov a menționat necesitatea unor fonduri, proiecte la nivel de stat pentru dotarea 

bibliotecilor școlare. O problemă este și lipsa personalului calificat în bibliotecile școlare. Profesorii 

din școli nu cunosc, nu promovează resuresle informaționale, nu colaborează cu biblioteca școlară. 

Pe de altă parte, în multe cazuri, nici bibliotecarii nu manifestă inițiativă de a schimba situația, de a 

se documenta și instrui. 

- L. Arion a menționat activitatea profesională a multor bibliotecari școlari axîndu-se totodată și pe 

problema lipsei de interes și inițitivă a unor bibliotecari, nedorința de a colabora, de a sensibiliza 

administrația școlii privind problemele existente 

- Membrii CBI (E. Zasmenco, E. Harconiță, L. Karnaeva) au apreciat implicarea Ministerului 

Educației, în persoana dnei A. Plamadeala, menționînd inițiativele, ordinile, dispozițiile ME, altor 

acțiuni în sprijinul bibliotecilor și bibliotecarilor; plasarea pe site-ul ME a datelor statistice, 

informațiilor privind activitatea bibliotecilor din învățămînt. 

S-a decis:  A lua act de informația prezentată. 

 

4. Dna E.Harconiță (director, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălţi) a 

prezentat raportul Evaluarea bibliotecilor școlilor profesionale pe teren: situația la zi. Prezentul 

raport este rezultatul propunerii lansate de către CBI (15.10.2015) și Dispoziţiei ME nr. 563 din 

28.12.2015, aceasta fiind elaborată în baza vizitelor pe teren a grupului de lucru constituit în acest 

scop și fișei unice de evaluare elaborate de membrii grupului. 

 

Intervenții pe marginea acestui subiect: 

 

Membrii CBI (E. Harconiță, E. Zasmenco, E. Scherlet, L. Karnaeva, T. Ambroci) au menționat, 

în mod special, rezultatele activității grupului de lucru, au apreciat atitudinea și susținerea 

rectoratelor în realizarea acestui obiectiv. Deasemenea membrii CBI au menționat necesitatea 

implicării active a Centrelor biblioteconomice (în special Biblioteca Științifico-Tehnică a 

Universității Tehnice a Moldovei), secțiunii Bibliotecilor de colegii și școli profesionale ABRM în 

organizarea acțiunilor de instruire pentru bibliotecarii din școlile profesionale, ținînd cont de 

rezultatele evaluării pe teren. Totodată, s-a menționat necesitatea conlucrării bibliotecarilor cu 

administrațiile școlilor, participării la cursurile de instruire profesională organizate de centrele de 

formare, manifestării de interes, inițiativă și integrării active în domeniu profesional al bibliotecilor. 

S-a decis:  A lua act de informația prezentată.  

Președinte CBÎ                     Ecaterina Zasmenco 


