
 “APROBAT” 

la şedinţa Consiliului Bibliotecilor  

din Învățămîntul general, profesional și superior  

din R. Moldova 

25.04. 2016 

 

Președinte 

E.  Zasmenco 

            

P R O G R A M U L 

de activitate al Consiliului Bibliotecilor  

din Învățămîntul general, profesional și superior din R. Moldova (CBÎ) 

pentru anul 2016 

 

 

Nr 

d/o 

ACTIVITĂȚI Termen de elaborare, 

prezentare spre 

discutare   

Termen de 

finalizare, 

aprobare 

Responsabili 

1.  ȘEDINȚĂ PLENARĂ 

Aprobarea Programului de activitate a CBÎ pentru anul 2016 

aprilie aprilie Președinte 

 

2.  Bibliotecile școlare: aspecte privind activitatea și dotarea tehnică 

Referinţe statistice Postat pe site edu.gov.md 

ianuarie-martie martie ME 

Centrele 

biblioteconomice 

3.  Raportul statistic 6-C centralizat privind activitatea bibliotecilor din 

învăţămînt, pentru anul 2015. Transmis la SNB. Postat pe site 

edu.gov.md 

ianuarie-martie martie ME 

Centrele 

biblioteconomice 

4.  Efectuarea unui studiu privind activitatea bibliotecilor din 

învăţămîntul profesional tehnic secundar în baza Fişei de evaluare 

Postat pe site edu.gov.md 

ianuarie-martie martie ME 

Grupuri de lucru 

5.  Colectarea datelor cu privire la dotarea cu mijloace TIC şi cu soft-uri 

a bibliotecilor şcolare. Postat pe site edu.gov.md 

martie-aprilie aprilie ME 



Nr 

d/o 

ACTIVITĂȚI Termen de elaborare, 

prezentare spre 

discutare   

Termen de 

finalizare, 

aprobare 

Responsabili 

6.  Propuneri pentru deţinători de Diploma ME cu prilejul Zilei 

bibliotecarului, aprobat prin Ordin ME 

aprilie aprilie ME 

Președinte 

7.  Recomandări privind Legea cu privire la biblioteci (proiect) martie-aprilie aprilie Membrii CBÎ 

8.  Recomandări privind modificarea Rubricii “Activităţii bibliotecilor 

din învăţămînt” pe site edu.gov.md 

aprilie aprilie ME 

Membrii CBÎ 

9.  ȘEDINȚĂ PLENARĂ  

1. Cercetarea pieţei de soft-uri şi Recomandări privind 

informatizarea bibliotecilor școlare aprobat prin Dispoziţie ME 

2. Revizuirea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

bibliotecilor din învățământul general (școlare), aprobat prin Ordin 

ME 

 

august-octombrie 

 

septembrie 

septembrie-

octombrie    

ME 

Grupurile de lucru 

10.  ȘEDINȚĂ PLENARĂ 

1. Informatizarea bibliotecilor universitare. Realizări, probleme, 

perspective. 

2. Revizuirea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

bibliotecilor din învățământul superior, aprobat prin Ordin ME 

3. Elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

bibliotecilor din învățământul profesional tehnic (școli profesionale, 

colegii), aprobat prin Ordin ME 

 

octombrie-decembrie 

 

noiembrie 

 

noiembrie 

 

decembrie ME 

Grupurile de lucru 

11.  Participări la Conferinţele anuale pe secţiuni ale ABRM noiembrie noiembrie ME 

Membrii CBÎ 

12.  ȘEDINȚĂ PLENARĂ 

1. Raportul de activitate a CBÎ pentru anul 2016 

2. Aprobarea Programului de activitate a CBÎ pentru anul 2017 

decembrie-ianuarie ianuarie 2017 Președinte 

 

 

 


