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OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE  

DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,  

 TRIMESTRUL 4, ANUL 2021 (octombrie - decembrie) 

 

 

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 

OCTOMBRIE 2021 

1. Regulament privind 

gestionarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Modulul 2. 

Organizarea, 

verificarea, casarea și 

păstrarea colecțiilor. 

Training profesional 

online 

Familiarizarea formabililor cu procesul de 

organizare a colecțiilor (cerințe, criterii, principii). 

Cunoașterea modalităților de verificare/inventariere 

a colecțiilor. Reguli cu referire la casarea și 

scoaterea din evidența globală/individuală a 

documentelor. Practici privind constatarea valorii 

colecțiilor și păstrarea documentelor de gestiune. 

6 

octombrie 

2021 

4 ore acad. 

 

Personalul privind 

gestionarea 

colecțiilor din cadrul 

centrelor 

biblioteconomice 

naționale, 

departamentale și 

teritoriale, potențiali 

formatori la subiect 

CFPC BNRM 

Aliona MUNTEAN 

Aliona TOSTOGAN 

2. Programul Microsoft 

Word  

Training profesional 

online 

 

Participanții vor obține abilități de lucru în 

programul Microsoft Word. 
6 -7 

octombrie 

2021 

Bibliotecari BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Tamara CROITORU 

mailto:cfpc.bnrm@gmail.com
mailto:lcorghenci@bnrm.md
mailto:cef@bncreanga.md
mailto:centrulcreanga@gmail.com
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3. Noua identitate 

vizuală a BNC 

 „Ion Creangă”  

Atelier profesional 

Participanții vor lua cunoștință de manualul de 

identitate vizuală a BNC „Ion Creangă”, vor fi 

instruiți cum să folosească corect elementele 

identității vizuale. 

12 

octombrie 

2021 

Bibliotecari BNC 

 „Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

Eugenia BEJAN 

Lilia TCACI 

4. Instrumente de 

evaluare a impactului 

bibliotecii 

Modulul 2.  

Indicatori de 

performanță 

Atelier profesional 

online 

Formabilii vor cunoaște modalitățile de evaluare a 

calității produselor și serviciilor bibliotecii, a 

eficienței și disponibilității resurselor. 

Implementarea prevederilor SM ISO 11620:2016 

„Indicatori de performanță pentru biblioteci”. 

Analize post-evaluare 2021.  

13 

octombrie 

2021 

6 ore acad. 

 

Responsabilii pentru 

activitatea 

metodologică din 

cadrul centrelor 

biblioteconomice 

CFPC BNRM 

Ludmila 

CORGHENCI 

Svetlana 

UCRAINCIUC, 

Popa VALENTINA 

7. Cum utilizăm 

aplicația Zoom 

Atelier profesional 

Participanții vor obține abilități de lucru în aplicația 

Zoom pentru a putea participa la evenimente sau a 

organiza evenimente online pe platformă. 

13 

octombrie 

2021 

Bibliotecari BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Lolita CANEEV 

8. Cum utilizăm 

aplicația 

 Google Meet 

Training profesional 

 

Participanții vor obține abilități de lucru în aplicația 

Google Meet  pentru a putea participa la 

evenimente sau a organiza evenimente online pe 

platformă. 

15 

octombrie 

2021 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale, 

bibliotecari școlari și 

bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Lolita CANEEV 

Tamara CROITORU 

9. Lectura ca o formă 

de consum 

Training profesional 

online 
(în contextul 

Programului Național 

LecturaCentral) 

Lectura – catalizator pentru o societate dezvoltată și 

educată. Lectura ca o formă de consum: abordări 

conceptuale, date, argumente 

20 

octombrie 

2021 

4 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

Ivan PILCHIN, poet, 

traducător, redactor, 

cercetător 

10.  

Tehnica lecturii cu 

voce tare 

Training profesional 

 

Participanții vor discuta despre importanța lecturii 

cu voce tare, vor însuși și exersa diverse tehnici de 

lectură cu voce tare. 

26 

octombrie 

2021 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale, 

bibliotecari școlari și 

bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Eugenia BEJAN 
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11. Elaborarea 

infograficelor și 

posterelor  

Atelier profesional 

online 

Participanții vor obține abilități de elaborare a 

infograficelor în aplicația Canva, de valorificare a 

datelor statistice în scopul creșterii vizibilității 

bibliotecii 

 

27 

octombrie 

2021 

5 ore acad. 

Personalul din 

bibliotecile centrelor 

de excelență, colegii, 

școli profesionale 

CFPC BNRM 

Ecaterina DMITRIC 

Victoria POPA 

Zinaida STRATAN 

În colaborare cu 

Biblioteca Tehnico-

Științifică a 

Universității Tehnice 

a Moldovei 

NOIEMBRIE 2021 

12. BIBLIOTECA 

ANULUI 2022 

Forumul 

Managerilor, 

 ediția a 26-a 
„Consolidarea  relațiilor 

dintre bibliotecă și 

comunitate: premisă 

pentru dezvoltare și 

rezistență în timp” 

Reuniunea profesională are drept scop de a 

determina prioritățile și axele pentru Anul 

Biblioteconomic 2022, de a centra eforturile 

bibliotecilor pentru conexiunea priorităților 

naționale, teritoriale și instituționale 

3 

noiembrie 

2021 

Managerii centrelor 

biblioteconomice, ai 

Camerei Naționale a 

Cărții, cadre 

didactico-științifice, 

reprezentanți ai 

administrației 

publice centrale și 

locale 

Ministerul Culturii, 

Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova, 

Consiliul 

Biblioteconomic 

Național 

13. Metodologia de 

livrare a 

Programului 

 „Ora să ȘTIM” 

Training profesional 

Bibliotecarii vor învăța metodologia de livrare a 

SMB „Ora să ȘTIM”, în cadrul căruia, pornind de 

la o lectură interactivă a cărților cu tematică STEM 

urmată de activități de experimentare, copiii vor 

descoperi noțiuni elementare despre lucrurile și 

fenomenele din jurul lor. 

4 

noiembrie 

2021 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale și 

bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă”. 

CF BNC 

„Ion Creangă” 

Eugenia BEJAN 

Tamara CROITORU 

14. Instrumente de 

evaluare a impactului 

bibliotecii 

Modulul 3. 

Metode de evaluare a 

impactului bibliotecii 

Cunoașterea metodelor de evaluare a impactului 

bibliotecii. Exemple de combinare a metodelor 

pentru a demonstra impactul bibliotecii. Prevederi 

ale SM ISO 11620:2016 

„Informare şi Documentare.  

Indicatori de performanță pentru biblioteci” 

10 

noiembrie 

2021  

5 ore acad 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB, 

responsabil pentru 

activitatea 

metodologică 

CFPC BNRM 

Ludmila 

CORGHENCI 

Svetlana 

UCRAINCIUC, 

Valentina POPA  
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15.  

Crearea postărilor și 

evenimentelor pe 

rețeaua de socializare 

Facebook 

Atelier profesional 

Participanții vor învăța cum să creeze postări 

calitative și evenimente pe rețeaua de socializare 

Facebook. 

11 

noiembrie 

2021 

Bibliotecari BNC 

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Tamara CROITORU 

Lolita CANEEV 

16. Educarea 

utilizatorului de 

bibliotecă expert în 

lectură 

Curs aplicativ online  

(în contextul 

Programului Național 

LecturaCentral) 

Dezvoltarea competențelor de cultura lecturii prin 

implicare în proiecte de cercetare literară. Educarea 

utilizatorului cult: spațiul propriilor lecturi și 

vorbiri  

17 

noiembrie 

2021 

5 ore acad 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

dr. Adrian GHICOV,  

doctor habilitat, conf. 

univ.,  

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” 

17. Veridicitatea 

informației pe net în 

activitatea de 

informare și 

cercetare  

Atelier profesional 

online 

Dezvoltarea competențelor digitale ale 

bibliotecarilor cu privire la deprinderile de evaluare 

și utilizare a tehnicilor de căutare frecventă și 

avansată a informației. Testarea veridicității 

informațiilor utile și trierea datelor (un control al 

informațiilor din punct de vedere al veridicității lor. 

24 

noiembrie 

2021 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

Diana SILIVESTRU 

18. Servicii prestate de 

bibliotecile publice: 

context al 

Regulamentului 

privind serviciile 

prestate de 

bibliotecile publice 

Atelier profesional 

online 

Formabilii vor fi instruiți pe marginea prevederilor 

Regulamentului privind serviciile prestate de 

bibliotecile publice și reflectarea acestora în dosarul 

de evaluare al bibliotecii 

25 

noiembrie 

2021 

6 ore 

academice 

Bibliotecari școlari, 

din licee și gimnazii, 

responsabili pentru 

activitatea 

bibliotecilor școlare, 

din licee și gimnazii 

din cadrul 

administrației 

publice locale 

CFPC BNRM 

Ludmila 

CORGHENCI 

Ecaterina 

SCHERLET  

În colaborare cu 

Biblioteca Științifică a 

Universității 

Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă” 

19. Pregătirea pentru 

Robo Liga 

Bibliotecilor 2021 

Participanții vor cunoaște modalitatea de 

desfășurare a competiției Robo Liga Bibliotecilor – 
noiembrie Bibliotecari 

coordonatori și 

antrenori ai 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Adrian GRĂDINARU 
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Atelier profesional 2021 și vor fi instruiți în vederea pregătirii pentru 

probele de concurs. 

cluburilor de 

robotică din 

bibliotecile publice 

teritoriale 

Svetlana LISNIC 

DECEMBRIE 2021 

20. Raportarea activității 

bibliotecii pentru 

anul 2021 

Sesiune de întrebări-

răspunsuri 

Context post-evaluare. Recomandări privind 

elaborarea raportului analitic. Raportarea datelor 

statistice oficiale. Identificarea problemelor 

   

2 

decembrie 

2021 

4 ore acad. 

Reprezentanți ai 

centrelor 

biblioteconomice 

teritoriale 

responsabili pentru 

activitatea 

metodologică 

CFPC BNRM 

Vera OSOIANU 

Ludmila 

CORGHENCI 

Valentina POPA 

 

21. Zoom – platformă de 

instruire la distanță 
Atelier profesional 

online 

Dezvoltarea competențelor digitale ale 

bibliotecarilor. Algoritmul utilizării aplicației Zoom 

pentru organizarea activităților educaționale 

nonformale pentru utilizatori și personal. 

9 

decembrie 

2021 

4 ore acad. 

Personalul din 

bibliotecile centrelor 

de excelență, colegii, 

școli profesionale 

CFPC BNRM 

Ecaterina DMITRIC 

Lilia POVESTCA 

În colaborare cu 

Biblioteca Tehnico-

Științifică a 

Universității Tehnice 

a Moldovei 

22.  

Elaborarea 

chestionarelor online 

în Google Forms  
Atelier profesional 

Participanții vor obține competențe în crearea 

testelor online cu ajutorul aplicației Google Forms. 
16 

decembrie 

2021 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale, 

bibliotecari școlari și 

bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă”. 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Lilia TCACI 

23. Raportarea activității 

bibliotecii pentru 

anul 2021 

Sesiune de întrebări-

răspunsuri 

Context al  prevederilor Regulamentului privind 

evaluarea bibliotecilor publice. Recomandări 

privind elaborarea raportului analitic. Raportarea 

datelor statistice oficiale. Identificarea problemelor 

  

15 

decembrie 

2021 

5 ore acad. 

Reprezentanți ai 

centrelor 

biblioteconomice 

departamentale, 

responsabili pentru 

asistența 

metodologică 

CFPC BNRM 

Vera OSOIANU 

Ludmila 

CORGHENCI 

Valentina POPA 
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24.  

Metodologia de 

implementare a 

Programului național 

„În drum spre casă” 

Atelier profesional 

Participanții vor însuși metodologia de 

implementare a SMB „În drum spre casă. Vor fi 

abordate următoarele tematici: violența față de 

copil, instrucțiunea privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea şi monitorizarea copiilor potențiale 

victime ale violenței şi traficului, etc. Bibliotecarii 

vor fi formați ca să identifice şi să sesizeze 

eventualele cazuri de abuz față de copil. 

21 

decembrie 

2021 

Bibliotecari  

BNC „Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă”  

Tamara CROITORU  

Elena CAPUSTIN 

 


