
 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE 

DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI  

 TRIMESTRUL 2, ANUL 2022 (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: cfpc.bnrm@gmail.com        lcorghenci@bnrm.md   Facebook: 

https://www.facebook.com/cfpc.bnrm/  

 CF BNC „Ion Creangă” - Centrul de Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; informație contact: 0 22  99 61 59, 

e-mail: : centrulcreanga@gmail.com   Facebook: Centrul de Formare al BNC „Ion Creangă”  

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

(trimestrul 2, aprilie - iunie 2022) 

 

Nr. 

d/r 

Tema, subiectul, genul 

activității (curs, atelier,  

masă rotundă, etc.)  

Descrierea succintă a conținutului Perioada Grup-țintă 
Instituția de 

formare/ Formator 

APRILIE 2022 

1. Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din biblioteci. 

Atelier profesional 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din bibliotecile publice. 

 

 

4 aprilie 

2022 

 3 ore acad. 

 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică   

 

CF BNC „Ion 

Creangă” 

A. GRĂDINARU 

S. LISNIC   

2. Metodologia de conferire a 

categoriilor de calificare 

personalului de specialitate 

din biblioteci 

Atelier profesional 

 

Participanții vor cunoaște prevederile 

Regulamentului privind conferirea 

categoriilor de calificare personalului de 

specialitate din biblioteci și vor primi 

recomandări privind elaborarea, structura și 

conținutul dosarului. 

 

5 aprilie  

2022 

4 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

 

CF BNC „Ion 

Creangă” 

L. TCACI 

3. Conferirea/confirmarea 

categoriilor de calificare a 

personalului de specialitate 

din biblioteci: aspecte 

Cadrul de referință privind atestarea 

personalului de specialitate din biblioteci. 

Organizarea și metodologia procesului. 

Conținutul dosarului solicitantului.  

6 aprilie 

2022, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

L. CORGHENCI 
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organizaționale și 

metodologice  

Sesiune consultativă online  

Sesiunea se va axa preponderent pe întrebări și 

răspunsuri ale formabililor 

4. Conferirea/confirmarea 

categoriilor de calificare a 

personalului de specialitate 

din biblioteci: aspecte 

organizaționale și 

metodologice  

Sesiune consultativă 

Cadrul de referință privind atestarea 

personalului de specialitate din biblioteci. 

Organizarea și metodologia procesului. 

Conținutul dosarului solicitantului.  

Sesiunea se va axa preponderent pe întrebări și 

răspunsuri ale formabililor 

7 aprilie 

2022,  

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNRM 

CFPC BNRM 

L. CORGHENCI 

V. BORȘ 

5. Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din biblioteci. 

Atelier profesional  

 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din bibliotecile publice. 

 

 

11 aprilie 

2022 

3 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică   

CF BNC  

„Ion Creangă” 

A. GRĂDINARU 

S. LISNIC  

6. Managementul situațiilor de 

criză. Politica instituțională 

privind situațiile de criză 

Training profesional online 

Abordare procesuală și sistemică a crizei. 

Conceptul crizei. Abordări manageriale 

preventive. Recomandări pentru manageri în 

situații de urgență. Politica bibliotecii privind 

gestionarea crizei și situațiilor de urgență 

13 aprilie 

2022, 

4 ore acad. 

Managerii superiori 

ai centrelor 

biblioteconomice 

naționale, 

departamentale și 

teritoriale 

CFPC BNRM 

E. PINTILEI, 

V. VASILICA 

 

7. Registrul de evidență a 

activității bibliotecii 

Sesiune consultativă 

 

Familiarizarea formabililor cu conținutul 

Registrului de evidență a activității bibliotecii, 

aprobat de Consiliul Biblioteconomic Național 

14 aprilie 

2022 

2 ore acad. 

Managerii superiori 

ai centrelor 

biblioteconomice  

CFPC BNRM 

V. POPA 

8. Utilizarea sistemului 

integrat de bibliotecă 

eBiblioPhil 

Atelier profesional 

Participanții își vor dezvolta/actualiza 

cunoștințele și abilitățile practice de lucru în 

sistemul eBiblioPhil (module, modalități de 

regăsire a informației în Catalogul electronic, 

tehnici de înregistrare a documentelor și a 

utilizatorilor bibliotecii etc.). 

 

14-15 

aprilie 

2022 

8 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” cu 

responsabilități în 

utilizarea 

eBiblioPhil 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

  E. BEJAN  

S. MIHALACHII 

9. Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din biblioteci. 

Atelier profesional 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din bibliotecile publice. 
18 aprilie 

2022 

3 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

A. GRĂDINARU 

S. LISNIC   



 

10. Biblioteconomie și Științe 

ale Informării 

Curs modular  

Modul 1: Biblioteca și rolul ei 

în societatea modernă 

Evoluția bibliotecii. Funcții și roluri. 

Componentele Sistemului Național de 

Biblioteci. Dirijarea administrativă și 

profesională a domeniului. Asocieri 

profesionale ale bibliotecarilor 

20 aprilie 

2022, 

6 ore acad. 

Noi angajați cu 

studii din alte 

domenii decât 

biblioteconomie și 

științe ale 

informării din 

cadrul BNRM  

CFPC BNRM 

L. CORGHENCI 

11. 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. 

 

21 aprilie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

E. BEJAN 

12. Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din biblioteci. 

Atelier profesional 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor 

de robotică din bibliotecile publice. 

25 aprilie 

2022 

3 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

A. GRĂDINARU 

S. LISNIC   

13. Arta ghidajului conform 

standardelor WETGA 

(World Federation of 

Tourist Guide) 

Atelier profesional online 

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 

27 aprilie 

2022,  

4 ore acad. 

Personalul din 

cadrul SNB cu 

atribuții de 

promovare a 

bibliotecii, 

organizare de 

excursii 

CFPC BNRM 

M. KIRIAKOV 

14. Descrierea bibliografică a 

documentelor tipărite și a 

surselor media. Elaborarea 

referințelor bibliografice 

Atelier profesional 

Formabilii vor cunoaște regulile de descriere 

bibliografică a diferitor tipuri de documente și 

vor obține abilități de alcătuire a listelor 

bibliografice. 

Formabilii vor obține abilități de elaborare a 

referințelor bibliografice. 

27 aprilie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

S. DODUL 

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. Vor conștientiza importanța 

 

28 aprilie 

2022 

5 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

L. TCACI 



cunoașterii și respectării Codului deontologic 

al bibliotecarului în contextul standardelor 

CIM (SNCI 1. Etica și integritatea) 

MAI 2022 

16. Portalul European Open 

Science Cloud: acces, 

utilizare, oportunități 

Atelier profesional online 

Despre portalul EOSC. Servicii și resurse 

disponibile. Oportunități pentru biblioteci 
4 mai 2022, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

E. DMITRIC 

17. Design-ul prezentărilor 

PowerPoint de succes 

Training profesional 

Participanții vor învăța structura și 

componentele unei prezentări în programul 

PPT. Vor învăța să formateze textul 

(dimensiune, culoare, text), imaginile și 

materialele media.  Vor primi recomandări 

tehnice pentru susținerea unei prezentări de 

succes în fața publicului. 

4 mai 

2022 

4 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

pentru copii și 

bibliotecile școlare. 

Personalul de 

specialitate    din 

cadrul BNC 

 „Ion Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

     L. CANEEV 

T. CROITORU 

 

18. Metodologia de 

implementare a 

Programului „Povești 

pentru drepturile mele” 

Training profesional 

Participanții vor însuși metodologia de livrare 

a programului. Vor cunoaște scopul, 

obiectivele și specificul acestui program 

(grupul-țintă, cărți recomandate și metode de 

activitate etc.). 

5 mai 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

T. CROITORU 

19. Studiul necesităților de 

dezvoltare a competențelor 

profesionale a personalului 

de specialitate din biblioteci 

Atelier  profesional online 

Context al evaluării bibliotecilor publice. 

Metode de cercetare. Tehnici de colectare a 

datelor. Analiza și prezentarea datelor. 

Valorificarea acestora 

11 mai 

2022, 

4 ore acad. 

Reprezentanți ai 

centrelor 

biblioteconomice 

CFPC BNRM 

L. POVESTCA 

20. Cum să creăm un eveniment 

pe Facebook 

Training profesional 

 

Participanții vor învăța instrumentele și 

etapele de creare și promovare a unui 

eveniment pe FB.  

12 mai 

2022 

4 ore acad. 

  

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

T. CROITORU 

21. Conferințe zonale 

Online 

Monitorizarea implementării priorităților 

profesionale ale anului 2022. Identificarea 

axelor de centrare a eforturilor profesionale 

pentru îmbunătățiri 

17-24 mai 

2022, 

 

Manageri superiori, 

responsabili 

privind activitatea 

metodologică din 

cadrul SNB 

Echipa BNRM 



22. Crearea video blogurilor în 

bibliotecă 

Training profesional 

Participanții vor obține abilități de a crea video 

bloguri în bibliotecă. 

 

17 mai  

2022 

4 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

pentru copii și 

bibliotecile școlare   

CF BNC  

„Ion Creangă” 

E. MOCRINSCHI 

V. PALAI 

23. Gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă 

Atelier profesional 

Formabilii vor conștientiza importanța 

elaborării și aplicării cadrului normativ cu 

privire la gestionarea colecțiilor de bibliotecă, 

vor cunoaște prevederile Regulamentului 

privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă,  

totalitatea proceselor și responsabilităților ce 

țin de gestionarea documentelor de bibliotecă, 

de la primirea până la ieșirea lor din gestiune 

 

19-20 mai 

2022 

12 ore 

acad. 

 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

pentru copii și 

bibliotecile școlare 

 

CF BNC 

„Ion Creangă” 

L. TCACI 

24. Sistemul de management al 

calității  și procesele sale. 

Control Intern Managerial 

 

Școala de Management 

BNRM 

 

Cunoașterea/învățarea prevederilor 

standardizate privind managementul calității. 

Sistemul de management al calității și 

procesele în cadrul BNRM.  

Domenii de aplicare a managementului 

calității. Necesități și așteptări  

25 mai 

2022, 

6 ore acad. 

Managerii superiori 

și funcționali din 

cadrul BNRM 

CFPC BNRM 

Membrii Comisiei 

de monitorizare, 

coordonare și 

îndrumare 

metodologică a 

dezvoltării 

sistemului de 

control intern 

managerial din 

cadrul BNRM 

25. Indicatori de performanță și 

impact în bibliotecă 

Atelier profesional 

Participanții vor cunoaște indicatorii de 

performanță și de impact și își vor dezvolta 

abilitățile de aplicare a acestora în activitatea 

bibliotecii. 

25 mai 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

E. BEJAN 

IUNIE 2022 

26. Resurse Educaționale 

Deschise 

Atelier profesional online 

 

Resursele Educaționale Deschise (RED) – 

sursă de beneficii și inovații pentru biblioteci. 

Tipuri de RED pentru bibliotecari 

8 iunie 

2022, 

4 ore acad. 

Personal de 

specialitate cu 

responsabilități de 

formare continuă 

din cadrul  SNB 

CFPC BNRM 

V. VASILICA, 

A. DRĂGĂNEL 

 

27. Licențe Creative Commons 

Atelier profesional online 

De ce Licențe Creative Commons? Garantarea 

dreptului de autor.  

Tipuri și caracteristici.  

15 iunie 

2022,  

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din  

cadrul SNB cu 

responsabilități de 

CFPC BNRM 

M. KIRIAKOV 



dezvoltare a 

competențelor de 

cultura informației 

28. Cum să facem postări de 

impact pe rețelele de 

socializare 

Atelier profesional 

Modalități eficiente de promovare și 

diseminare a activităților bibliotecii pe rețelele 

sociale. 

16 iunie  

2022, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC 

 „Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

     E. BEJAN 

T. CROITORU 

29. 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 

22 iunie 

2022,  

5 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNRM  

CFPC BNRM 

A. MUNTEAN, 

L. CLIMA 

 

30. Metodologia de 

implementare a 

Programului „Literație 

pentru familie” 

Training profesional 

Participanții vor conștientiza importanța 

literației în familie, vor avea abilități de 

aplicare a curriculumului, metodologiei și 

materialelor de învățare în vederea organizării 

activităților de literație pentru familii cu copii. 

 

23-24 iunie 

2022, 

8 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

T. CROITORU 

R. GANGURA  

      M. HAREA 

 

31. Realizarea studiilor privind 

necesitățile utilizatorilor: 

metode și instrumente 

Atelier profesional online 

Context al cadrului de reglementare privind 

activitatea de cercetare a bibliotecilor  

Prevederi organizaționale. Metode și 

instrumente recomandate. Analiza și sinteza 

datelor. Valorificarea rezultatelor studiilor 

29 iunie 

2022, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

V. VASILICA 

A. DRĂGĂNEL 

32. Implementarea Sistemului 

de Control Intern 

Managerial (2) 

Atelier profesional 

Documentarea proceselor: identificarea și 

descrierea proceselor de bază, analiza, 

evaluarea și revizuirea proceselor.  

 

30 iunie  

2022 

5 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

L. TCACI 

 


