
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL (SECŢIA) DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII 

 

„Aprob” 

Elena PINTILEI, 

director general 

2 aprilie 2020 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

(trimestrul al 2-lea, 2020, aprilie – iunie) 

 

Nr. 

d/r 

Tema, subiectul, genul 

activității (curs, atelier, 

sesiune, masă rotundă etc.)  

Descrierea succintă a conținutului Perioada Grup-țintă 

Instituția de 

formare/ 

Formator 

Aprilie 2020 

1. Metode/aplicaţii de instruire 

la distanţă 

ePortofoliu educaţional 

(educaţie informală) 

ePortofoliul educaţional conţine algoritmul 

utilizării aplicaţiei Google ClassRoom   

ePortofoliul educaţional este accesibil pe pagina 

Facebook a Centrului BNRM 

https://www.facebook.com/cfc.bnrm/ şi site-ul 

BNRM http://www.bnrm.md/index.php/acces-

dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-

continua 

Disponibil cu  

8 aprilie 2020 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB  

L. Povestca 

V. Popa 

2. Servicii de bibliotecă în 

sprijinul diminuării 

analfabetismului funcţional 

 ePortofoliu educaţional  

(educaţie informală) 

ePortofoliul educaţional este elaborat în contextul 

ediţiei a 3-a a Programului Naţional 

LecturaCentral, oferind suport documentar, 

practic, informaţional, angajamente/recomandări 

 

Disponibil cu 

15 aprilie 2020 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

E. Dmitric 

N. Ghimpu 

V. Vasilica 

3. Sistemul Naţional de 

Biblioteci prin prisma 

indicatorilor statistici: 

evaluarea anului 2019 

ePortofoliu educaţional  

ePortofoliul educaţional pune la dispoziţia 

personalului de specialitate, factorilor de decizie, 

informaţii analitico-sintetice privind starea 

bibliotecilor în anul 2019 (conform 

compartimentelor Raportului statistic 

Disponibil cu 

22 aprilie 2020 

Fondatori de 

biblioteci, 

responsabili pentru 

activitatea 

bibliotecilor, 

V. Osoianu 

V. Popa 

Sv. 

Ucrainciuc 

E. Dmitric 

https://www.facebook.com/cfc.bnrm/
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-continua


(educaţie informală) centralizator) personal de 

specialitate 

L. Corghenci 

L. Povestca 

Mai 2020 

4. Servicii de bibliotecă: cadru 

legislativ şi de reglementare 

Training profesional on-line 
(aplicaţii ZOOM, ClassRoom) 

Training-ul se axează pe „Regulamentul privind 

serviciile prestate de bibliotecile publice” (aprobat 

prin hotărârea nr. 24 din 22.01.2020 a Guvernului 

Rep. Moldova) 

Formabilii vor fi familiarizaţi privind condiţiile, 

categoriile de servicii, conţinuturi standardizate şi 

recomandate de autorităţile profesionale 

internaţionale  

13 mai 2020 

8 ore 

academice 

Personalul de 

specialitate cu 

responsabilităţi de 

prestare a serviciilor 

L. Corghenci 

L. Povestca 

E. Dmitric 

M. Cebotari 

5. Servicii de bibliotecă în 

sprijinul 

promovării/implementării 

Ştiinţei participative sau 

Ştiinţei cetăţeanului 

Training profesional 

Formabilii vor fi familiarizaţi cu experienţe şi 

practici la subiect, acestea fiind interconectate cu 

suport documentar-teoretic, portofolii de servicii 

20 mai 2020 

8 ore 

academice 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

V. Vasilica 

A. Drăgănel 

6. Învăţăm/promovăm/aplicăm 

prevederile cadrului legislativ 

şi de reglementare 

Atelier profesional 

Training-ul face parte din ciclul de activităţi 

educaţionale, care abordează noile documente, 

aprobate conform prevederilor Legii cu privire la 

Biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017). Conexiuni cu 

documentele instituţionale 

21, 27, 28 mai 

 câte 4 ore 

academice per 

zi 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNRM 

Echipa de 

formatori 

BNRM 

Iunie 2020 

7. Conferinţe zonale Organizate în 4 zone. Scopul conferinţelor zonale 

– a monitoriza implementarea priorităţilor 

profesionale ale anului 2020, a identifica 

problemele care solicită centrarea eforturilor 

bibliotecilor 

Data 

organizării va 

fi anunţată 

suplimentar 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

Echipa de 

formatori 

BNRM 

8. Învăţăm/promovăm/aplicăm 

prevederile cadrului legislativ 

şi de reglementare 

Atelier profesional 

Training-ul face parte din ciclul de activităţi 

educaţionale, care abordează noile documente, 

aprobate conform prevederilor Legii cu privire la 

Biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017). Conexiuni cu 

documentele instituţionale 

16, 17, 18 

iunie 2020 

câte 4 ore 

academice per 

zi 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNRM 

Echipa de 

formatori 

BNRM 



9. Lectura critică 

Training profesional 

Vor fi prezentate şi exersate practici de lectură 

critică derivate din stilul de lucru al filosofului 

francez Oscar Brenifier. Utilizând elementele 

dialogului socratic, formabilii îşi vor cultiva 

abilităţi şi atitudini care să le permită înţelegerea 

textului. Aceste abilităţi şi atitudini le vor permite, 

ulterior, să faciliteze o asemenea înţelegere şi altor 

persoane cu care vor lucra, în practica lor 

profesională, individual sau în grupuri 

23-24 iunie 

2020 

Responsabilii pentru 

dezvoltarea 

competenţei de 

cultura lecturii din 

centrele 

biblioteconomice 

teritoriale.  

Grupul 1 

Alex 

Cosmescu, 

MA în 

filosofie, 

expert 

10. Lectura critică 

Training profesional 

Vor fi prezentate şi exersate practici de lectură 

critică derivate din stilul de lucru al filosofului 

francez Oscar Brenifier. Utilizând elementele 

dialogului socratic, formabilii îşi vor cultiva 

abilităţi şi atitudini care să le permită înţelegerea 

textului. Aceste abilităţi şi atitudini le vor permite, 

ulterior, să faciliteze o asemenea înţelegere şi altor 

persoane cu care vor lucra, în practica lor 

profesională, individual sau în grupuri 

25-26 iunie 

2020 

Responsabilii pentru 

dezvoltarea 

competenţei de 

cultura lecturii din 

centrele 

biblioteconomice 

teritoriale.  

Grupul al 2-lea 

Alex 

Cosmescu, 

MA în 

filosofie, 

expert 

 

 


