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Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic 

superior din Moldova”, finanţat de Fundaţia EURASIA, realizat în parteneriat între Academia 

de Studii Economice şi Universitatea din Bergen. 

Numărul Proiectului CPEA-2012/10091 

 

 

Proces verbal nr.1  

din 17 octombrie 2012  

 

al şedinţei Echipei proiectului CPEA-2012/10091 

 

Prezenţi: 9 persoane 

1. Landoy Ane, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia    

2. Ghinculov Silvia, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Republica Moldova  

3. Evensen Ole, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia   

4. Repanovici Angela, Universitatea din Braşov, România  

5. Cheradi Natalia, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Republica Moldova 

6. Rydving Karin Cecilia Alexandra, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia   

7. Gudima Ana, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Republica Moldova  

8. Railean Elena, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Republica Moldova  

9. Nicuţă Ina, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Republica Moldova  

 

Preşedinte: Ghinculov Silvia 

Traducător: Repanovici Angela 

Secretar proces verbal: Rydving Karin Cecilia Alexandra şi Cheradi Natalia 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Aspecte practice şi administrative de realizare a proiectului 

 Reguli şi reglementări pentru contabilitate 

 Detalii pentru transfer de bani 

 Website-ul proiectului 

 Informarea şi difuzarea informaţiilor privind activităţile din proiect 
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2. Activităţi pentru anii 2012 şi 2013 în mai multe detalii 

 

3. Buget: discutarea unor calcule  

 

4. Chestiuni diverse 

 

 

A deschis şedinţa dr. S. Ghinculov, coordonator de proiect. A prezentat ordinea de zi (a se vedea 

ordinea de zi). 

 

1. Aspecte practice şi administrative de realizare a proiectului 

A fost propusă schimbarea ordinii de prezentare a subiectelor de discuţie. 

Ane Landoy s-a referit la regulile stabilite de SIU privind activitatea contabilă în proiect: 

formulare specifice, termeni, rapoarte. Banii vor fi transferaţi de la SIU la Universitatea din 

Bergen, apoi Universitatea din Bergen v-a realiza transferul la Academia de Studii Economice. 

Biblioteca Ştiinţifică ASEM v-a realiza un plan de activităţi concrete pentru perioada noiembrie 

2012 – martie 2013 şi v-a bugeta fiecare acţiune. Sunt taxe compensatorii, care vor fi discutate 

suplementar. 

 

Ane Landoy. Va trebui de creat Website-ul proiectului, la care toţi vom contribui. Vom folosi 

acest site pentru diseminarea informaţiilor, pentru postarea rapoartelor. Întotdeauna se cer dovezi 

despre fiecare activitate realizată. Am fost fericită că dna S. Ghinculov a vorbit despre proiectul 

nostru în cadrul Atelierului profesional „Cultura informaţiei: prezenţă indispensabilă în 

activitatea bibliotecii moderne”, în cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic 

ULIM. 

 

2. Activităţi pentru anii 2012 şi 2013 în mai multe detalii 

Silvia Ghinculov a vorbit despre oferta International Language Training Center ILTC 

http://www.iltc.md/ro/ Curs corporativ, durata 2 luni nivel, Costul: 129 EURO + 8 EURO 

Manuale per persoană la un nivel. S-a propus să se realizeze atâtea nivele pentru cât vor ajunge 

banii planificaţi (aproximativ 21500 EURO). 

 

 

 

http://www.iltc.md/ro/


3 | P a g e  

 

Angela Repanovici a propus să realizăm studiul Surselor Deschise pentru crearea repozitoriilor 

(parte NO), studiul nevoilor utilizatorilor cu ajutorul formularului electronic pentru a fundamenta 

crearea repozitorului din perspectiva de marketing. Cercetarea va fi realizată la începutul anului 

2013. 

 

Angela Repanovici a propus să organizam Skype meeting în perioadele între şedinţele echipei 

proiectului (grupului de lucru). 

 

Ane Landoy a propus stabilirea datei pentru următoarea întâlnire a echipei proiectului la Braşov, 

România, 10-14 aprilie. Tema pentru discuţii va fi „Cultura Informaţiei: cele mai bune 

experienţe pe plan internaţional”. Va fi aleasă cea mai bună variantă pentru implementare. 

Benchmarking. Vor fi realizate acţiuni de instruire pentru bibliotecari şi utilizatori privind 

Cultura Informaţiei. Va trebui de realizat o analiză şi un plan concret de instruire. 

 

Repozitorii. După cercetarea despre care am vorbit anterior, v-om realiza un plan concret de 

promovare a standardelor şi practicilor de calitate, ca parte a repozitoriului creat. Vom disemina 

informaţii privind proiecte europene. Vom ţine legătura tot timpul, vom face un plan bun şi vom 

lucra cu succes. 

 

3. Buget: discutarea unor calcule  

Ane Landoy a întrebat partea MD despre transferuri (câte tranşe?). S-a convenit la două. 

Activităţile: studiile nevoilor, analiza Surselor Deschise, crearea site-ului, următoarea întâlnire 

de la Braşov trebuie bugetate. Compensarea din proiect constituie 1200 EURO pentru anul 2012 

şi 1200 EURO pentru anul 2013. Pentru anul 2012 va fi bugetată numai studierea limbii engleze. 

Transferul va fi realizat în EURO. 

  

4. Chestiuni diverse 

Ane Landoy a subliniat încă odată activităţile din agenda  proiectului: Studierea limbii engleze; 

Studiul necesităţilor; Studiul soft-urilor; Cultura Informaţiei. Angela Repanovici va fi plătită de 

partea NO. Vor fi făcute mai târziu justificări la proiect.  

 

Preşedinte: dr. Ghinculov Silvia 

Secretar proces verbal: Cheradi Natalia 


