
 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE 

DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,  

 TRIMESTRUL 2, ANUL 2020 (aprilie - iunie) 

 

 

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: lcorghenci@bnrm.md    

 CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, ABRM - Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale 

„B.P. Hasdeu”, Cghișinău și Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; informație contact: tel. 0 22 21 05 76,  0 22 21 05 74; e-mail: 

centrulnationalexcelenta@gmail.com; formular pentru înregistrare  http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form 

 CREP – Centre Regionale (Teritoriale)  de Excelență Profesională  

 

Tema, subiectul și 

genul (curs, atelier, 

sesiune, masă 

rotundă etc.) 

activității 

Descrierea succintă a conținutului Perioada, nr. 

ore academice 

Grup-țintă Instituția de 

formare/ 

Formator 

Aprilie 2020 

Implementarea 

proiectului 

,,Conexiuni 

multiculturale 

societate unită” în 

regim de carantină 

Atelier online 

Formabilii vor învăța cum să utilizeze  aplicația online  

”Kahoot” pentru evaluarea cunoștințelor acumulate în cadrul 

ședințelor info-educative. 

1 aprilie, 

2020 

 

Bibliotecarii din bibliotecile 

publice Comrat, Soroca, 

Taraclia, Râșcani 

CREP Telenești 

M. Furdui  

Ora poveștilor în 

format modern 

Atelier profesional  

 

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația 

timpurie a copiilor, vor obține abilități de aplicare a 

metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și 

resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor. 

3 aprilie, 2020 bibliotecari din reţea CRFP Cahul 

T. Donici 

 S. Marian   

eGuvernare 

Curs de instruire 

Obținerea competențelor de navigare pe portalul egov.md. 

Plăți și achitări online. Programări online. 
1, 8, 15, 22, 29 

aprilie, 2020 

Pentru doritorii de a cunoaște 

utilizarea portalului Egov.md 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

O. Groza  

S. Gargalîc  

Advocacy 

Training profesional 

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre 

bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca obține 

beneficii în structura și activitatea ei. 

Semnarea deciziilor în folosul bibliotecilor. 

6-7 aprilie, 

2020 

Bibliotecari din raionul Anenii-

Noi, Ștefan-Vodă, Căușeni și 

satele arondate. 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

mailto:lcorghenci@bnrm.md
mailto:centrulnationalexcelenta@gmail.com
http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form


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 

Cum sa organizăm 

activități în aplicația 

ZOOM 

Training online 

Formabilii vor învăța să utilizeze aplicația ZOOM și să 

organizeze activități cu publicul de la distanță. 
8 aprilie, 2020 Bibliotecarii din  bibliotecile 

publice 

 

CREP Telenești 

M. Furdui  

N. Rotari  

Librarians speak 

english 

Curs 

Bibliotecarii vor însuși noțiuni de bază privind limba engleză 

(gramatică și vocabular), vor depăși bariera psihologică care 

îi împiedică să se exprime în engleză, vor fi capabili să poarte 

mici dialoguri în această limbă 

10, 17, 24, 

aprilie 
Bibliotecari din rețeaua BM 

CNEP 

E. Taragan  

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 

Educație mediatică: 

Cultura 

informațională 

Training profesional 

Formabilii vor afla ce este informația media, în ce formate 

poate fi transmisă și ce calități trebuie să respecte pentru a 

asigura informarea cetățeanului. Se vor  familiariza cu 

structura unei știri, aflând anumite secrete din laboratorul de 

creație al unui jurnalist: cum se creează știrile, cât de 

important este titlul unei știri, câte surse sunt necesare pentru 

a realiza o știre bună ș.a. Totodată își vor  dezvolta gândirea 

critică în raport cu fenomenul știrilor false, părtinirea în 

media și cu site-urile de știri. 

15 aprilie, 

2020 

Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

M. Furdui  

 

 

 

 

 

Advocacy 

Training profesional 

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre 

bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca obține 

beneficii în structura și activitatea ei. 

17-18 aprilie, 

2020 

Pentru bibliotecarii din raionul 

Anenii Noi 

CREP Căușeni 

N. Popusoi  

 

Managmentul 

calculatorului 

Training profesional 

Participanții vor îmbunătăți abilitățile de cunoaștere a 

programelor Word, Excel, email, Facebook, Canva 
20, 21, 22, 23, 

24 aprilie, 

2020 

Pentru bibliotecari, profesori, 

educatori, șomeri doritori din 

comunitate 

 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

S. Gargalîc  

O. Groza  

L. Osipov  

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


Sistemul Naţional de 

Biblioteci prin 

prisma indicatorilor 

statistici: evaluarea 

anului 2019 

ePortofoliu 

educaţional   

(educaţie informală) 

ePortofoliul educaţional pune la dispoziţia personalului de 

specialitate, factorilor de decizie, informaţii analitico-

sintetice privind starea bibliotecilor în anul 2019 (conform 

compartimentelor Raportului statistic centralizator) 

Disponibil cu 

22 aprilie, 

2020 

Fondatori de biblioteci, 

responsabili pentru activitatea 

bibliotecilor, personal de 

specialitate 

Echipa de 

formatori 

BNRM 

Bibliotecarul 

inovator, de la 

creativitate la 

eficiență profesională 

Atelier profesional 

Consolidarea rețelei de bibliotecari ai Bibliotecii Municipale 

„Eugeniu Coșeriu” Bălți și locali și dezvoltarea spiritului 

creativ și inovator al acestora 

22 aprilie, 

2020 

45 de bibliotecari din rețeaua 

BM „E. Coșeriu” 

CREP Bălți 

V. Țîcu  

 

Vizită de studiu 

 

Participanţii se vor familiarizarea cu serviciile și inovațiile 

din bibliotecile vizitate, vor cunoaşte practici eficiente de 

incluziune socială a diverse categorii de populație pentru care 

vor implementa noi servicii. 

22 aprilie, 

2020 

Bibliotecari din reţea CRFP Cahul  

 T. Donici  

S. Marian   

Социальная 

реклама в 

продвижении 

чтения 

Training profesional 

Роль рекламы в продвижении чтения 

Социальная реклама: понятие, виды, требования; 

Продвижение чтения средствами медиатехнологии: 

обзор опыта работы библиотек России 

Оценка эффективности продвижения чтения: параметры 

оценки показателей социальной полезности и 

привлекательности. 

22 aprilie, 

2020 

Для библиотекарей Чадыр-

Лунгского района 

РЦПО Чадыр-

Лунгa 

Л.А. 

Манастырлы  

Н. Танова  

Л. Губогло  

С. Попова  

Educație mediatică 

Training profesional 

Participanții  vor obține abilități în domeniul Educației 

mediatice vor cunoaște procesul de accesare , analizare, 

evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de moduri, 

genuri și forme mediatice. 

25 aprilie, 

2020 

Bibliotecari din raioanele 

arondate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

S. Gargalîc  

Particularităţile de 

atestare a unor 

categorii de personal 

de specialitate din 

biblioteci 

Training profesional 

Condiţiile de atestare a personalului de specialitate din 

biblioteci care se reîncadrează în activitatea de bibliotecă 
28 aprilie, 

2020 

Bibliotecari din reţea CRFP Cahul 

A. Caraman  

T. Donici  

S. Marian   

 Educație mediatică: 

Manipularea prin 

media 

Training profesional 

Familiarizarea cu manipularea prin media, tehnici utilizate 

pentru a dezinforma cetățeanul, cu fenomenul propagandei. 

Se vor  documenta despre efectele părtinirii și manipulării 

prin imagini și vor  afla instrumente care le vor putea  ajuta 

să identifice falsul. De asemenea, vor  analiza mai multe 

produse media manipulatorii: știri, imagini, filmulețe etc. 

29 aprilie, 

2020 

Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

M. Furdui  

 



Educație mediatică 

Training profesional 

Participanții  vor obține abilități în domeniul Educației 

mediatice vor cunoaște procesul de accesare , analizare, 

evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de moduri, 

genuri și forme mediatice. 

29 aprilie, 

2020 

Bibliotecari din raionul 

Căușeni și arondate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

S. Gargalîc  

Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Facebook avansat, 

Instagram 

Training profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

promovarea în mediul social al activităților, în conformitate 

cu obiectivele de marketing ale BM 
Aprilie, 2020 

Bibliotecari BM 

Gr. 1 

CNEP Chişinău 

L. Pânzari 

Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Facebook avansat, 

Instagram 

Training profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

promovarea în mediul social al activităților, în conformitate 

cu obiectivele de marketing ale BM 
Aprilie, 2020 

 

Bibliotecari BM 

Gr. 2 

CNEP Chişinău 

L. Pânzari 

Calcularea 

indicatorilor de 

performanță 

Training profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

calcularea performanței 
Aprilie, 2020 

Bibliotecari BM,  BPR "ÎPS A. 

Plămădeală" Hâncești.   

 

CNEP Chişinău 

T. Coșeri 

Crearea unui afiș în 

CANVA 2 

Training profesional 

Curs practic de design pentru bibliotecari Aprilie, 2020 

Bibliotecari BM 

A. Donici, Belinachi, 

Lomonosov, Costin, Ovidius, 

A-Iulia, Donici, Arghezi, 

Mickiewicz 

CNEP 

G. Bulduma 

Crearea unui afiș în 

CANVA 2 

Training profesional 

Curs practic de design pentru bibliotecari Aprilie, 2020 

Drăgan, Codru, T-Mureș, 

Transilvaniz, Ștefan cel Mare, 

CAIE, BC, Hîncești 

CNEP Chişinău 

G. Bulduma 

Descrierea 

bibliografică a 

documentului 

Atelier profesional 

Ghidarea bibliotecarilor în regulile descrierii bibliografice a 

documentului: zonele, elementele componente si punctuația 

specific, exemple de descriere bibliografică şi analitică a 

cărților si publicațiilor seriale 

Aprilie, 2020 
Bibliotecari noi angajați la BM 

„B.P. Hasdeu” 

CNEP Chişinău 

C. Tricolici  

Bibliotecarul fotograf 

Workshop 

 

Exerciții practice de lucru cu conținutul foto 
Aprilie, 2020  

Bibliotecari BM 
CNEP Chişinău 

G. Bulduma 

Gestionarea canalelor 

media sociale. Blogul 

Atelier profesional 

SEO optimizarea în blog. Crearea articolelor seo-optimizate. Aprilie, 2020 
Bibliotecari BM 

Gr. 1 

CNEP Chişinău 

L. Pânzari 

Gestionarea canalelor 

media sociale. Blogul 

Atelier profesional 

SEO optimizarea în blog. Crearea articolelor seo-optimizate. Aprilie, 2020 
Bibliotecari BM 

Gr. 2 

CNEP Chişinău 

L. Pânzari 



Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Instagram 

Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

promovarea în mediul social al activităților, în conformitate 

cu obiectivele de marketing ale BM 
Aprilie, 2020 

Bibliotecari BM 

filiale 

CNEP Chişinău 

L. Pânzari 

Utilizarea aplicației 

Kahoot 

Training profesional 

Formarea competențelor de utilizare eficientă a platformelor 

online cu scopul de a inova și spori atractivitatea serviciilor 

de bibliotecă. 

Aprilie, 2020 Bibliotecarii din rețeaua Orhei CRFP Orhei 

M. Veverița  

O. Apostol  

Povesti digitale 

Training profesional 

Dezvoltarea competențelor de creare a poveștilor digitale. aprilie Bibliotecarii din rețeaua Orhei CRFP Orhei 

E. Manole 

Ora să știm 

Training profesional 

Dezvoltarea competențelor de desfășurare a activităților 

educaționale în mod original. 
aprilie Bibliotecarii implicați în 

proiectul Ora să știm 

CRFP Orhei 

L. Brehoi  

Scriere creativă 

Atelier profesional 

Atelierul de poezie și proză își propune să susțină tinerii 

scriitori, să-i ajute să se afirme. 

Săptămânal în 

zilele de 

sâmbătă 

Utilizatori interesați  
BC Chişinău 

D. Crudu  

Mai 2020 

eGuvernare 

Curs de instruire 

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se navighează pe 

portalul egov.md. Plăți și achitări online. Programări online. 
1, 8, 22, 29 

mai, 2020 

Pentru doritorii de a cunoaște 

navigarea pe portalul Egov.md 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

O. Groza  

S. Gargalîc  

Forme și metode de 

organizare a unui 

program de literație 

pentru familie 

Training  

Dezvoltarea la participanți a abilităților de identificare a 

metodelor și formelor interactive de organizare a timpului 

liber în familie prin diverse forme de lectură. 

4 mai, 2020 10 bibliotecari din rețeaua BM  

„Eugeniu Coșeriu” Bălți 

CREP Bălți 

A. Botezat  

Organizarea 

cataloagelor 

tradiționale de 

bibliotecă 

Atelier profesional 

Formabilii vor fi familiarizați cu  cerințele de gestionare 

corectă a cataloagelor: alfabetic, sistematic 
5, 12 mai, 

2020 

Persoane angajate  în funcție 

fără specializare în 

biblioteconomie 

CREP Telenești  

E. Lascov  

Advocacy 

Training profesional 

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre 

bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca obține 

beneficii în structura și activitatea ei. 

6-7 mai, 2020 Trainingul Advocacy pentru 

bibliotecarii din raionul Anenii 

Noi 

CREP Căușeni 

N. Popusoi  

Librarians speak 

english 

Curs 

Bibliotecarii vor însuși noțiuni de bază privind limba engleză 

(gramatică și vocabular), vor depăși bariera psihologică care 

îi împiedică să se exprime în engleză, vor fi capabili să 

poarte mici dialoguri în această limbă 

 

8, 15, 22, 29, 

mai 2020 

Bibliotecari din rețeaua BM 
CNEP Chişinău 

E. Taragan  



Managementul 

calculatorului 

Training profesional 

Participanții vor îmbunătăți abilitățile de cunoaștere a 

programelor Word, Excel, email, Facebook, Canva 
11, 12, 13, 14, 

15 mai, 2020 

Pentru bibliotecarii școlari, din 

bibliotecile publice, profesori, 

educatori, șomeri 

din comunitate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

S. Gargalîc  

O. Groza  

L. Osipov   

Servicii de bibliotecă: 

cadru legislativ şi de 

reglementare 

Training profesional 

online 

(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 

Educație mediatică: 

Siguranța online 

Training profesional 

Formabilii  vor descoperi informații utile despre cum să 

utilizeze în siguranță Internetul și toate resursele pe care le 

oferă acest mega spațiu informațional. Familiarizarea cu 

reguli importante privind utilizarea rațională a Internetului, a 

rețelelor sociale, crearea unei parole sigure. Documentarea 

despre profilurile false, cine sunt categoriile de escroci 

online. Descoperirea efectelor negative ale utilizării 

Internetului 

13 mai, 2020 12 Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

M. Furdui  

 

Acces deschis: 

oportunități pentru 

bibliotecile  publice.  

Training profesional 

Formabilii  vor fi familiarizați cu noțiunea de acces deschis; 

vor identifica resurse  cu acces deschis, punându-se accent pe 

IBN și RRAD-DOAJ 

18, 19, 20, 21 

mai, 2020 

Bibliotecarii din rețeaua  de 

biblioteci teritoriale Telenești și 

din bibliotecile arondate 

CREP Telenești 

 N. Rotari  

Servicii de bibliotecă 

în sprijinul 

promovării/implemen

tării 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 

Învăţăm/promovăm/a

plicăm 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 

Educație mediatică 

Training profesional 

Participanții  vor obține abilități în domeniul Educației 

mediatice vor cunoaște procesul de accesare , analizare, 

evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de moduri, 

genuri și forme mediatice. 

27 mai, 2020 Bibliotecari din raioanele 

arondate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

S. Gargalîc  



Праздник в 

библиотеке: 

организация и 

технология 

проведения 

Training profesional 

Инновационные формы мероприятий: организация и 

технология проведения; 

Аудио- и видео сопровождение мероприятия; 

Оформление библиотечного пространства; 

Информационно-библиографическое сопровождение 

праздника; 

Оформление паспорта мероприятия. 

27 mai, 2020 для библиотекарей Чадыр-

Лунгского района и 

школьных библиотекарей 

РЦПО Чадыр-

Лунгa 

Л.А. 

Манастырлы  

Л.А Губогло 

 С.П. Попова  

Formare formatori 

Curs 

Scop: dezvoltarea competențelor în planificarea, livrarea și 

evaluarea activităților de formare interactivă; 

Dezvoltarea competențelor în realizarea comunicării 

eficiente cu utilizatorii; 

Formarea comunității formatorilor BM; 

Grup-țintă: 15 bibliotecari noi angajați implicați în  prestarea 

serviciilor educaționale 

Mai, 2020 15 bibliotecari BM și biblioteci 

arondate 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Versiunea nouă a 

blog-ul „Chișinău, 

orașul meu” 

Atelier profesional 

 Moduri de a se orienta, găsi și promova informații despre 

Chișinău 
Mai, 2020 Bibliotecari din rețeaua BM 

CNEP Chişinău 

T. Foiu 

Cultura serviciilor 

Atelier profesional 

Scop:  încetățenirea  unei culturi a serviciilor la BM  prin 

cunoașterea celor 12 piloni ai arhitecturii culturii serviciilor 

care vor facilita transformare a procesului de prestare a 

serviciilor într-un angajament instituțional; dezvoltarea 

competențelor de  a răspunde prompt, calitativ la necesitățile 

și aspirațiile comunității 

Grup-țintă: bibliotecari din eșalonul managerial – șefi de 

filiale, șefi de secții 

Mai, 2020 15 șefi servicii, 

șefi de filiale BM 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Copywriting 

Atelier profesional 

Scop: formarea abilităților de a scrie  texte de promovare a 

serviciilor; Cum să scrieți un text bun;  Cum să scrieți un text 

corect; Cum să identificați publicul/cititorul/ utilizatorul  

pentru a scrie exact ce vrea el să citească. 

Cum să aflați ce este tonul unui text și cum să-l alegeți pe cel 

potrivit publicului pentru care scrieți;  

Grupul-țintă: bibliotecari care relaționează și comunică cu 

publicul,  promovează  serviciile, împărtășește experiențe și 

practici inovatoare 

Mai, 2020 15 bibliotecari  noi angajați BM CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Servicii noi 

Curs 

Scop:  dezvoltarea competențelor de a iniția și implementa 

servicii relevante necesităților comunității; dezvoltarea și 

realizarea produselor, care pot fi folosite de bibliotecari în 

implementarea serviciilor moderne. 

Grupul-țintă: bibliotecari care sunt implicați în modernizarea 

a bibliotecilor prin diversificarea și eficientizarea serviciilor 

Mai, 2020 15 bibliotecari  noi angajați BM CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 



Conceptul Biblioteca 

Modernă 

Atelier profesional 

Scop: cunoașterea tendințelor de modernizare a bibliotecii; a 

modelelor de bibliotecă modernă, componentelor bibliotecii 

moderne; prin dezvoltarea abilităților practice de 

modernizare a bibliotecii și de identificare a așteptărilor 

comunității;  educația pentru bibliotecă a comunității. 

Grup-țintă: Bibliotecari noi angajați ai BM 

Mai, 2020 15 bibliotecari noi angajați BM CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Povești de succes 

Atelier profesional 

Scop: formarea abilităților de scriere a poveștilor de succes; 

dezvoltarea competențelor de utilizare eficace a 

poveștii/povestirii  în management, leadership  și  în 

promovarea diseminarea rezultatelor, activității și 

evenimentelor; cunoașterea tipurilor de povești instituționale. 

Grup-țintă:  bibliotecari BM și din rețeaua arondată 

Mai, 2020 15  bibliotecari  BM și 

biblioteci arondate 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Metodologia 

elaborării unei 

strategii 

Atelier profesional 

Fortificarea unei echipe de bibliotecari profesioniști capabili 

să livreze servicii de bibliotecă necesare comunității bălțene. 
Mai, 2020 bibliotecari din reţea CRFP Cahul 

R. Dermengi  

M. Muchi  

Organizarea și 

dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Atelier profesional 

Bibliotecarii își vor dezvolta competențele în organizarea și 

dezvoltarea colecțiilor. 
Mai, 2020 Bibliotecarii din rețeaua Orhei CREP Orhei 

A. Șendrea  

IUNIE 2020 

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 

Managementul 

Calculatorului 

Curs de instruire 

Curs destinat bibliotecarilor, care nu au trecut aceste intruiri, 

sau care au nevoie de abilități adăugătoare. 
1, 2, 3, 4, 5. 6 

iunie, 2020 

Bibliotecari începători, 

bibliotecari interesați 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

S. Gargalîc  

Metodologia  de 

organizare a SMB 

care oferă acces la 

informație de interes 

comunitar  

Atelier 

Formabilii vor  obține cunoștințe și competențe de a organiza 

în biblioteci serviciile: Biblioteca vie; Cafenea publică,  

Punct mobil de informare; Colțișorul  ”Comunitatea mea” 

3 iunie, 2020 Bibliotecari din bibliotecile 

publice teritoriale   pentru 

adulți din raionul Telenești 

și arondate 

CREP Telenești 

A. Dobjanschi 

Utilizarea filmulețelor 

video în promovarea 

Bibliotecii  

Training profesional 

Dezvoltarea la participanți a competențelor de utilizarea a 

aplicațiilor online la crearea filmulețelor video în promovarea 

Bibliotecii și a ofertei acesteia. 

8-9 iunie, 

2020 

10 bibliotecari din rețeaua 

Bibliotecii Municipale 

„Eugeniu Coșeriu” Bălți și 

locali 

CREP Bălți 

N. Gherman  

Educație mediatică: 

Noile media și noul 

Formabilii vor descoperi informații utile despre limitele și 

responsabilitățile pe care fiecare internaut trebuie să le 
10 iunie, 2020 12 Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

M. Furdui  



sistem de competențe 

media în secolul al 

XXI 

Training profesional 

respecte, întrucât are o reputație online (e-reputație) care îl 

reprezintă. Se vor  familiariza cu reguli importante privind  

respectarea unui consum mediatic judicios, respectarea 

netichetei și utilizarea rațională, sigură a Internetului. Se vor  

documenta despre fenomenul dependenței online, despre 

dezinhibiția online și noul tip de comunicare din noile media, 

caracterizat printr-un slang specific și emoticonizare. Vor 

descoperi cum pot utiliza dicționarele și enciclopediile online 

pentru documentare și formare personală. 

 

Educație mediatică: 

Etica in jurnalism 

Training profesional  

Formabilii vor descoperi informații utile despre specificul 

muncii jurnalistului și despre importanța eticii jurnalistice. 

Vor  afla care sunt limitele peste care nu trebuie să treacă în 

jurnalist profesionist. Familiariza cu noțiuni noi: jurnalismul 

„watchdog” sau  jurnalism de investigație. Se vor documenta 

despre principiile de realizare a materialelor jurnalistice. Vor  

descoperi rolul jurnalistului în calitatea sa de „câine de pază” 

al democrației și care sunt pericolele inerente acestei profesii. 

10 iunie,  

2020 

12 Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

M. Furdui  

 

Învăţăm/promovăm/a

plicăm 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 

Привлекательный 

образ 

общедоступной 

библиотеки: 

технология 

создания 

Формы взаимодействия с органами местного 

самоуправления, с социальными партнерами; 

Продвижение библиотечных услуг; 

Особенности создания имиджа библиотеки, 

привлекательного образа библиотеки; Профессиональная 

компетентность библиотечного специалиста; 

Формирование имиджа через социальную деятельность 

библиотек. 

18 iunie, 2020 

Для библиотекарей 

Чадыр-Лунгского, 

Тараклийского района, 

Басарабяска и 

Вулканешты 

РЦПО Чадыр-

Лунгa 

Л. Манастырлы  

Л. Губогло  

С. Попова  

 

 

 

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 

Educație mediatică: 

Rolul media în 

promovarea 

Formabilii  vor descoperi informații utile despre rolul media  

în promovarea cetățeniei active și apărarea democrației. Vor  

afla în ce mod media contribuie la respectarea drepturilor 

24 iunie, 2020 12 Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

M. Furdui  

 



cetățeniei active 

Training profesional 

tuturor minorităților, cum poate media mobiliza societatea 

pentru implicare și chiar pentru fact-checking. Se vor  

familiariza cu noțiuni noi și interesante, vor  analiza mai 

multe produse media, făcând diferența dintre produsele media 

de calitate și cele manipulatorii. În același timp, se vor  

documenta despre editorial și rolul acestuia în cadrul unui 

ziar, vor  analiza  modul în care media devine un puternic 

factor educogen în societate. 

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 

Cultura serviciilor 

Atelier profesional 

Scop:  încetățenirea  unei culturi a serviciilor la BM  prin 

cunoașterea celor 12 piloni ai arhitecturii culturii serviciilor 

care vor facilita transformare a procesului de prestare a 

serviciilor într-un angajament instituțional; dezvoltarea 

competențelor de  a răspunde prompt, calitativ la necesitățile 

și aspirațiile comunității 

Iunie, 2020 15 șefi servicii, șefi de 

filiale BM 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Formare formatori 

Curs 

 

 

 

Scop: dezvoltarea competențelor în planificarea, livrarea și 

evaluarea activităților de formare interactivă; realizarea 

comunicării eficiente cu utilizatorii; formarea comunității 

formatorilor BM.  

Iunie, 2020 15 bibliotecari BM și 

biblioteci arondate 

implicați în  prestarea 

serviciilor educaționale 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Copywriting 

Atelier 

Scop: formarea abilităților de a scrie texte de promovare a 

serviciilor: texte de calitate, corecte. Cum să identificați 

publicul/cititorul/ utilizatorul  pentru a scrie exact ce vrea el 

să citească; Cum să aflați ce este tonul unui text și cum să-l 

alegeți pe cel potrivit public;  

Iunie, 2020 15 bibliotecari  noi angajați 

BM care relaționează cu 

publicul,  promovează  

serviciile, împărtășește 

experiențe și practici 

inovatoare 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

Servicii noi 

Curs 

Scop:  dezvoltarea competențelor de a iniția și implementa 

servicii relevante necesităților comunității; dezvoltarea și 

realizarea produselor, care pot fi folosite de bibliotecari în 

implementarea serviciilor moderne. 

 

 

Iunie, 2020 15 bibliotecari noi angajați 

BM care sunt implicați în 

modernizarea bibliotecilor 

prin diversificarea și 

eficientizarea serviciilor 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 

 

Conceptul Biblioteca 

Scop: cunoașterea tendințelor de modernizare a bibliotecii; a 

modelelor de bibliotecă modernă, componentelor bibliotecii 
Iunie, 2020 15 bibliotecari noi angajați 

BM 

CNEP Chişinău 

L. Kulikovski 



Modernă 

Atelier profesional 

moderne; prin dezvoltarea abilităților practice de modernizare 

a bibliotecii și de identificare a așteptărilor comunității;  

educația pentru bibliotecă a comunității. 

Povești de succes 

Atelier profesional 

Scop: formarea abilităților de scriere a poveștilor de succes; 

dezvoltarea competențelor de utilizare eficace a 

poveștii/povestirii  în management, leadership  și  în 

promovarea diseminarea rezultatelor, activității și 

evenimentelor; cunoașterea tipurilor de povești instituționale.  

Iunie, 2020 15  bibliotecari  BM și 

biblioteci arondate 

CNEP 

L. Kulikovski 

Deprinderi eficiente 

de WORD 

Training profesional 

Participanții vor obține abilități de lucru cu documentele în 

programul Word, elaborare de diagrame etc. 
Iunie, 2020 Bibliotecarii  BPR  „ A. 

Donici” şi filialele ei, 

bibliotecari școlari. 

CREP Orhei 

E. Turcin  

Metode nonformale 

Training profesional 

Participanții vor cunoaște metode de educație 

nonformală 
Iunie, 2020 Bibliotecarii din rețeaua 

Orhei 

CREP Orhei 

S. Țugui  

Formare inovatori 

Training profesional 

Bibliotecarii vor dobândi competențe de inovare a serviciilor, 

spațiului, mobilierului, bibliotecii etc. 
Iunie, 2020 Bibliotecarii din rețeaua 

Orhei 

CREP Orhei 

T. Lanovenco  

eGuvernare 

Training profesional 

Bibliotecari vor învăța să navigheze prin Portalul 

egov.md., să achite on-line pentru serviciile comunale, să 

achită amenzile, să facă o declarație online, programări la 

diverse instituții, să îndeplinească un formular pentru 

obținerea unui cazier juridic, a unui extras din certificatul de 

naștere sau deces etc. 

Iunie, 2020 bibliotecari din reţeaua 

Cahul, utilizatori 

CRFP Cahul 

S. Marian  

L. Strahoteanu  

Formare formatori 

Training profesional 

Dezvoltarea competențelor în planificarea, livrarea și 

evaluarea activităților de formare non-formală interactivă; în 

realizarea comunicării eficiente cu utilizatorii. Extinderea 

comunității formatorilor din rețeaua Cahul, Leova, Cantemir. 

Iunie, 2020 bibliotecarii reţelelor 

Cahul, Leova, Cantemir 

CRFP Cahul 

T. Donici  

S. Marian  

 

Cumulare: L. Corghenci 

L. Povestca 

2-3 aprilie 2020  


