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OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE 

DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI  

 TRIMESTRUL 1, ANUL 2022 (ianuarie - martie) 

 

 

Notă:  

 CFPC BNRM – Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii 

Naționale a Republicii Moldova; informație contact: tel. 0 22 24 00 70,  e-mail: cfpc.bnrm@gmail.com        lcorghenci@bnrm.md    

 CF BNC „Ion Creangă” - Centrul de Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; informație contact: 0 22  99 61 

59, e-mail: : cef@bncreanga.md; centrulcreanga@gmail.com   Facebook: Centrul de Formare al BNC „Ion Creangă”  

 

Nr

d/r 

Tema, subiectul și 

genul activității (curs, 

atelier, sesiune, masă 

rotundă etc.)  

Descrierea succintă a conținutului Perioada, 

nr. ore 

academice 

Grup-țintă Instituția de 

formare / Formator 

IANUARIE 2022 

1. Serviciile de referințe 

în bibliotecă  

Training profesional 

 

Formabilii își vor dezvolta cunoștințele și 

abilitățile necesare pentru prestarea eficientă a 

serviciilor de referințe: definiție, tipuri de 

referințe, algoritme de îndeplinire a referințelor,  

responsabilități, evidența serviciilor de referințe. 

11 ianuarie 

2022 

Bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC 

 „Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

2. Control Intern 

Managerial 

(Școala de Management 

BNRM) 

Atelier profesional 

Cunoașterea scopului, esenței și necesității 

controlului intern. Sistemul și tehnologia 

controlului intern. Dezvoltarea competențelor 

privind cele 16 standarde naționale de control 

intern managerial, axate pe: mediu și control, 

managementul performanțelor și riscurilor, 

activități de control, informație și comunicare, 

monitorizare și evaluare 

12 ianuarie 

2022, 

4 ore acad. 

 

Managerii superiori și 

funcționali din cadrul 

BNRM 

CFCP BNRM 

Svetlana BARBEI 

 

3. Metodologia de 

implementare a 

Programului național 

„În drum spre casă”  

Participanții vor însuși metodologia de 

implementare a SMB „În drum spre casă. Vor fi 

abordate următoarele tematici: violența față de 

copil, instrucțiunea privind mecanismul 

25 ianuarie 

2022 

Bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Tamara CROITORU 

Elena CAPUSTIN 

mailto:cfpc.bnrm@gmail.com
mailto:lcorghenci@bnrm.md
mailto:cef@bncreanga.md
mailto:centrulcreanga@gmail.com
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Training profesional 

 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea și monitorizarea copiilor potențiale 

victime ale violenței și traficului, etc., scopul 

propus fiind formarea unor adevărați profesioniști 

care să identifice și să sesizeze eventualele cazuri 

de abuz față de copil. 

4. Promovarea bibliotecii 

școlare prin 

intermediul paginii 

Facebook 

Atelier profesional 

online 

Context al evaluării bibliotecii școlare. Pagina 

Facebook – modalitate eficientă de promovare a 

imaginii și activităților. Crearea paginii Facebook 

a bibliotecii 

26 ianuarie 

2022,  

4 ore acad. 

Bibliotecari din școli, 

licee, gimnazii din 

zona de Sud a 

Republicii Moldova 

În colaborare cu 

Biblioteca Științifică 

a Universității 

Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă” 

Ecaterina DMITRIC 

Angela 

DRĂGĂNEL 

FEBRUARIE 2022 

5. Descrierea 

bibliografică în regim 

automatizat 

Atelier profesional 

Reguli și principii uniforme de descriere 

bibliografică. Formabilii vor căpăta deprinderi de 

uniformizare a descrierii bibliografice a 

documentelor în regim automatizat 

8 februarie 

2022,  

5 ore acad. 

Personal de 

specialitate din cadrul 

BNRM  

CFCP BNRM 

Aliona MUNTEAN, 

Liliana CLIMA 

 

6.  Social media în culise. 

Principalele tendințe și 

strategii de conținut în 

anul 2022 

Training profesional 

Tipuri de conținuturi, care pot fi create de către 

bibliotecari și utilizate în social media (Facebook, 

Instagram). Analiza conturilor instituționale de 

social media din cadrul BNRM. Tendințe și 

strategii. 

9 februarie 

2022, 

4 ore acad. 

Personal de 

specialitate din cadrul 

BNRM  

CFCP BNRM 

Diana SILIVESTRU  

7. Evidența activității 

bibliotecii  

Atelier profesional 

 

Participanții vor cunoaște indicatorii supuși 

evidenței în activitatea bibliotecii, vor avea 

abilități practice de colectare corectă a 

indicatorilor și completare a formularelor tipizate 

de evidență. 

10 

februarie 

2022 

Bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Eugenia BEJAN 

8. Design-ul materialelor 

social media 

Training profesional 

Participanții vor învăța cum să creeze un cont și să 

elaboreze pagina de Facebook și YouTube a 

bibliotecii. 

15 

februarie 

2022 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale, 

bibliotecari școlari și 

CF BNC 

 „Ion Creangă” 

Lolita CANEEV 

Tamara CROITORU 
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bibliotecari a BNC 

„Ion Creangă” 

9. Servicii de referințe 

digitale 

Training profesional 

Centrare pe „Recomandările IFLA  

cu privire la referințele digitale”  

(IFLA Digital Reference Guidelines) 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/17

35/1/ifla-digital-reference-guidelines-ro.pdf  

Aspecte de management și practici cu privire la 

referințele digitale 

16 

februarie 

2022, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din cadrul 

SNB, implicat în 

prestarea serviciilor de 

referințe 

CFPC BNRM 

Mariana 

KIRIAKOV 

Ludmila 

CORGHENCI 

10. Cum facem o 

fotografie pentru 

promovarea 

activităților de 

bibliotecă 

Atelier profesional 

Participanții vor învăța reguli pentru elaborarea 

fotografiilor calitative și reprezentative despre 

activitățile de bibliotecă. 

22 

februarie 

2022 

Bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC 

 „Ion Creangă” 

Lolita CANEEV 

Tamara CROITORU 

11. Evidența și calitatea 

activității în bibliotecă 

Sesiune de informare  

și totalizare 

Modalități de îmbunătățire a evidenței activității 

(context al evaluării bibliotecii).  

Perspective privind managementul calității 

 

23 

februarie 

2022, 

4 ore acad. 

Managerii superiori și 

funcționali din cadrul 

BNRM 

CFPC BNRM 

Elena PINTILEI 

Svetlana BARBEI 

12. Gestionarea colecțiilor 

de bibliotecă (1) 

Atelier profesional 

 

Formabilii vor cunoaște prevederile 

Regulamentului privind gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă – aspectele ce țin de componența 

tipologică a colecțiilor, modalități, reguli și 

instrumente de evidență a documentelor de 

bibliotecă. 

23 

februarie 

2022 

Bibliotecari școlari, 

responsabili de 

activitatea 

bibliotecilor școlare 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

MARTIE 2022 

13. Utilizarea mijloacelor 

de înregistrare video și 

prelucrarea 

materialului 

Atelier profesional 

Înregistrare video: concepții generale, 

caracteristici. Cunoașterea procesului de 

înregistrare, modificare a imaginii, timpul 

înregistrării, de a opri cadrul (la vizionare și 

demonstrare), de a reduce viteza de reproducere 

2 martie 

2022, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din cadrul 

BNRM cu 

responsabilități de 

creare a produselor 

video 

CFPC BNRM 

dr. Mariana 

COCIERU 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1735/1/ifla-digital-reference-guidelines-ro.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1735/1/ifla-digital-reference-guidelines-ro.pdf
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14. Arta ghidajului 

conform standardelor 

WFTGA (World 

Federation of Tourist 

Guide Associations). 

Elemente de baza in 

ghidaj 

Training profesional 

Familiarizarea formabililor cu noțiunile generale 

de bază utilizate în ghidare turistică. Etica de lucru 

în cadrul ghidajului în bibliotecă. 

Identificarea TVP (Top Visual Priority). Tehnici 

KIS, Triunghiul magic. 

Orientare pentru obținerea deprinderilor de livrare 

a informației în timp redus (2 min), de gestiune a 

timpului, 

dezvoltarea vocabularului profesional 

10 martie 

2022, 

4 ore acad 

Personalul din cadrul 

BNRM atribuții de 

promovare a 

bibliotecii, organizare 

de vizite în bibliotecă 

CFPC BNRM 

Mariana 

KIRIAKOV, 

absolvent al cursului 

acreditat WFTGA 

15. Implementarea 

Sistemului de Control 

Intern Managerial (1) 

Atelier profesional 

 

Formabilii vor cunoaște ce este Sistemul de 

Control Intern Managerial (concept, caracteristici, 

componente) și care sunt  standardele naționale de 

Control Intern Managerial. De asemenea, vor 

conștientiza importanța cunoașterii și respectării 

Codului deontologic al bibliotecarului în contextul 

standardelor CIM (SNCI 1. Etica și integritatea). 

10 martie 

2022 

Bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

16.  

Elaborarea cărților 

electronice 

Training profesional 

Participanții vor învăța să creeze cu ajutorul 

diferitor programe și aplicații cărți electronice. 
15 martie 

2022 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale, 

bibliotecari școlari și 

bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Lolita CANEEV 

Tamara CROITORU 

17. Legislația muncii, 

relații de muncă în 

cadrul instituțiilor 

bibliotecare 

Sesiunea online de 

întrebări și răspunsuri 

Prevederi reglementare privind angajarea și 

eliberarea din post, conținutul contractului de 

muncă, salarizarea angajaților și altele 

16 martie 

2022, 

4 ore acad. 

Personal de 

specialitate din cadrul 

SNB 

CFPC BNRM 

Lilia CARA 

 

18. Cum să organizăm o 

excursie de succes la 

bibliotecă 

Atelier profesional 

online 

Formabilii – viitorii „ghizi” de excursii de 

prezentare și profesionale - vor învăța principiile 

și conținutul managementului excursiilor între 

educație și agrement. 

23 martie 

2022, 

4 ore acad. 

Personal de 

specialitate din cadrul 

SNB 

CFCP BNRM 

Aliona MUNTEAN 

Rodica BĂLEANU 
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19.  

Elaborarea unui CV 

Europass 

Training profesional 

Participanții vor învăța pas cu pas cum să 

elaboreze un CV în formatul Europass necesar 

pentru atestarea personalului de specialitate din 

biblioteci. 

22 martie 

2022 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale, 

bibliotecari școlari și 

bibliotecari din BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Lolita CANEEV 

Tamara CROITORU 

20. Google Academic: 

modalități de căutare a 

informației 

Atelier profesional 

online 

Familiarizarea cu motorul de căutare Google 

Academic: modalități de căutare a informației, 

analiza citărilor, crearea profilului 

 

30 martie 

2022,  

4 ore acad. 

Personal de 

specialitate din cadrul 

bibliotecilor publice 

teritoriale 

CFCP BNRM 

Ludmila 

CORGHENCI 

Lilia POVESTCA 

 


