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Activităţi realizate
În perioada lunii august ( perioada 13 - 24 august) 2018, Bibliotecii
institutului i-a fost acordată două donaţii de carte:
1. Jurnalismul cultural şi de opinie /Sorin Preda. Iaşi, 2006, donaţie oferită
de Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi - 1 volum.
2. Contextualizarea eticii în procesul educaţional: Suport de curs / Aliona
Paniş, IŞE. Ch., 2018, donaţie oferită de autor.- 1 volum.
În această perioadă au fost primite -13 publicaţii periodice abonate în anul 2018.
Biblioteca a fost vizitată de:
- 36 utilizatori
cărora li s-a împrumutat
- 103 volume.
S-a realizat:
 Prelucrarea bibliografică la 2 volume primite în colecţia de carte.
 Înregistrarea, documentarea, descrierea pe fişe a publicaţiilor
periodice, introducerea în fişiere- 13 publicaţii
Exec. E. GLOBA, L. ARMAŞU
În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL al RM
s-a documentat 3 reviste primite în luna august:
1. MO al RM. 2018, 17 august, Nr.309-320,
2. MO al RM. 2018. 24 august. Nr. 21 -332,
3. MO al RM. 2018. 24 august. Nr. 333 - 335.
În urma cercetării s-a selectat 2 Acte legislative.
Actele legislative prezentând interes pentru activitatea dr formare profesională şi
activitatea de cercetare au fost remise spre informare :

Probleme spre soluţionare
Nu sunt

 Direcţiei institutului
1. 869 Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile
superioare de doctorat, ciclul III , cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul
academic 2018 - 2019. ( Nr.820, Chişinău, 20 august 2018). În: MO al RM. 2018,
24 august, Nr.321-332. P. 192-193.
 Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
1. 888 Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna august ( Nr.844.
Chişinău, 20 august 2018). În: MO al RM. 2018, 24 august, Nr.321-332. P. 207.
Exec. E. GLOBA
5.

În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE

S-a documentat 13 publicaţii periodice.
La etapa actuală, articolele ştiinţifice selectate se introduc în Suportul
informaţional şi metodologic şi în fişierul electronic.

6.

7.

Exec. E.GLOBA, L.ARMAŞU
S-a acordat Asistenţă informaţională formatorilor şi cadrelor didactice în
perioada Stagiului de Formare „ Evaluare Criterială prin Descriptori în clasa
a IV-a”, cărora li s-a împrumutat 68 volume privind realizarea modulului
„Proiectare”.
Exec. E.GLOBA, L.ARMAŞU
Printre activităţile realizate ce ţin de Planul de activitate al Bibliotecii, pe
parcursul aceleiaşi perioade, 13-24 august 2018, angajaţii Bibliotecii au realizat
CURĂŢENIA GENERALĂ în colecţia de carte a Bibliotecii ( Sala de Lectură şi
Depozitul de carte) pregătindu-se pentru realizarea activităţilor în semestru II întrun mediu prosper.
Pentru jumate de zi ( în data de 22 august ), la CURĂŢENIA GENERALĂ au
venit în ajutor şi femeile serviciului „ Administrare şi Gospodărire” împreună cu
şefele serviciului, dnele Creţu T., Frunze A.
Biblioteca vine cu recunoştinţă şi mulţumire pentru ajutorul oferit.
Şef Bibliotecă
GLOBA Elizaveta
Bibliotecar
ARMAŞU Luminiţa

