Denumirea comisiei

Ariile de
responsabilitate

Integrare în structura
ABRM

Responsabilităţi

Preşedintele comisiei

Membrii comisiei

COMUNICARE
- Consolidarea comunicării interne şi externe a asociaţiei;
- Elaborarea strategiei comunicaţionale;
- Comunicarea cu membrii structurilor asociaţiei;
- Promovarea externă a imaginii asociaţiei;
- Editarea publicaţiilor ABRM.
Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor, secţiuni, membri
Esenţiale:
 elaborarea/implementarea strategiei de comunicare a ABRM
 responsabilităţi privind editarea publicaţiilor sub egida ABRM
 coordonează activitatea cu voluntarii
 diseminarea, partajarea informaţii inside şi outside ABRM
Adiţionale:
 desfăşurarea activităţii de formator din partea ABRM
 reprezentarea ABRM în comunitatea biblioteconomică
nonguvernamentale
 participări la şedinţe ale grupurilor de lucru ABRM

în

organizaţiile

Renata Cozonac, Şef serviciu Camera Naţională a Cărţii (bl. Ştefan cel Mare 180, MD-2004,
Chişinău, tel.: (022) 295916, 079 543005, 060 881970,
email: abrm.moldova@gmail.com, abrm.moldova@mail.ru)
Ana Cechirlan, Director adjunct Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM (str.
Mirceşti 42, MD-2049, Chişinău, tel.: (022) 432592, 069 098520,
email: a.cechirlan@uasm.md)
Irina Cojocaru, Merceolog Bons Offices SRL (str. feredeului 4/6, MD-2005, Chişinău, tel.:
(022) 500895, 079 474016, email: irina@bons.md)
Ruslan Condrat, Şef secţie redacţional-editorială şi planificare Academia "Ştefan cel Mare" a
MAI (str. Gheorghe Asachi 21, Chişinău, tel.: (022) 733207, 078 530376, email:
ruslan.condrat@gmail.com)
Ludmila Corghenci, Director adjunct Departamentul Informaţional-Biblioteconomic ULIM
(str. Vlaicu Pârcălab 52, tel.: (022) 212418, email: lcorghenci@ulim.md
Angela Timuş, Director adjunct Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan"
a AŞM (str. Academiei 5a, MD-2028, Chişinău, tel.: (022) 735760, 068 307095,
email: angelas.timus@gmail.com)
Tatiana Mariţoi, Bibliograf, Camera Naţională a Cărţii (bl. Ştefan cel Mare 180,
MD-2004, Chişinău, tel.: (022) 29 57 31, email: abrm.moldova@gmail.com,
abrm.moldova@mail.ru)
Editarea Revistei ABRM
 Colectarea articolelor

Activităţi preconizate
pentru 2014

şi

Editarea revistei electronice ABRM Info
 Colectarea articolelor

Bianual

Bimestrial

Alcătuirea şi editarea materialelor promoţionale ABRM,
urmărind scopurile:
 de promovare a imaginii ABRM, atragerii noilor membri ai
ABRM (gen "Membru ABRM – câştig profesional şi
personal")
 de promovare a activităţilor ABRM (gen "Orientări strategice
ale ABRM pentru anul …", "ABRM în anul …")
 promovarea identităţii ABRM (valori, misiune etc.)

Pe parcursul anului

Atragerea voluntarilor în ABRM
 Recrutarea voluntarilor în organizarea unor evenimente
 Oferirea scrisorilor de recomandare pentru voluntari

Pe parcursul anului

Consolidarea imaginii ABRM
 elaborarea/expedierea informaţiilor despre ABRM şi
asigurarea prezenţei ABRM în reţelele de socializare, în
contextul societăţii civile
 Participarea cu comunicări şi prezentări la acţiunile organizate
de instituţiile de profil adiacent şi de societatea civilă

Pe parcursul anului

