
 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE 

DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,  

 TRIMESTRUL 1, ANUL 2019 (ianuarie - martie) 

 

Notă:  

 C(S)FPC 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 ; activitățile de formare încep la ora 10.00   

 CEF BNC „Ion Creangă” - Centrul de Excelență și 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 Excelență și Formare al BNC „Ion Creanga”  

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

Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; informație contact: tel. 0 22 21 05 76,  0 22 21 05 74; e-mail: 

centrulnationalexcelenta@gmail.com  

 CRE – Centre de Excelență Regionale, constituite în structurile centrelor biblioteconomice teritoriale 

 

 

Nr 

d/r 

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 

IANUARIE 2019 

1. Conect+ 

Curs 

În ajutorul bibliotecarilor pentru dezvoltarea abilităților în 

domeniul tehnologiilor informaționale 
Zilnic, 

săptămâna

l 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

 Secția tehnologia 

Informației 

2. Modernizarea 

proceselor de lucru 

cu persoane 

dezavantajate 

Training 

Participanții vor fi familiarizați cu metodologia de lucru 

pentru livrarea serviciilor persoanelor dezavantajate. Vor 

realiza un schimb de experiență și bune practici în lucrul cu 

persoanele hipoacuzice. 

10 

ianuarie 

Bibliotecarii din 

reţeaua 

Vulcăneşti 

 

CRE Cahul 

BR Vulcăneşti 

Tamara Donici  

     Stela Marian 

3. Cum să utilizăm 

aplicația ”Story 

Jumper”  

Crearea și 

promovarea 

tutorialului  

Bibliotecarii vor putea ușor învăța cum să utilizeze 

aceasta aplicație pentru  crearea prezentărilor și 

transmiterea  diferitor conținuturi 

 

10 

ianuarie 

Bibliotecari, 

utilizatori ai mediului 

on-line 

CRE  Telenești 

Natalia Lascov  

mailto:lcorghenci@bnrm.md
mailto:cef@bncreanga.md
mailto:centrulcreanga@gmail.com
mailto:centrulnationalexcelenta@gmail.com


4. Școala Tânărului 

Bibliotecar 

Curs 

 

Biblioteca Modernă. Bazele manageriale a 

bibliotecii: 

documentele – suportul activității bibliografice. 

Bibliografierea în cadrul bibliotecii. Cercetarea 

bibliografică. Servirea bibliografică a utilizatorilor. 

Mediul profesional al bibliografului 

16 

ianuarie 

Bibliotecarii noi 

angajaţi din 

reţeaua Cantemir, 

Leova 

CRE Cahul 

BR Leova 

Tamara Donici 

Stela Marian 

Nadejda 

Coltuc  

5. Introducere în 

biblioteconomie 

Program de 

integrare a noilor 

angajați 

 

Inițierea noilor angajați ai Bibliotecii în biblioteconomie și 

Științele informării; crearea competențelor și abilităților de 

constituire, dezvoltare, evidență, catalogare și clasificare a 

colecțiilor, de utilizare a referințelor bibliografice, de 

implementare a serviciilor de bibliotecă de calitate, de 

utilizare a IT. Cunoașterea cadrului de reglementare a 

bibliotecilor. Monitorizarea și utilizarea datelor statistice 

din rețea 

16 

ianuarie – 

12 

februarie 

Bibliotecari nou 

angajați 

CRE Bălți 

L. Ouș  

M. Caraștefan  

S. Popa  

N. Leonteac  

N. Gherman  

 

6. Tendințe moderne în 

activitatea 

bibliotecilor din 

Republica Moldova 

Curs de educație 

formală (75 de ore), 

oferit de Universitatea 

de Stat din Moldova, 

Secția Formare 

Continuă 

Cursul include două subiecte de bază: Managementul 

calității în instituția bibliotecară; Marketing de bibliotecă 
21–26 

ianuarie, 

75 ore 

academice 

Început: 

ora 9.00 

Personal de 

specialitate din cadrul 

BNRM cu studii 

superioare de profil 

sau în alte domenii de 

formare profesională 

Universitatea de 

Stat din Moldova, 

Secția Formare 

Continuă  

(organizat la 

C(S)FPC BNRM) 

7. E –Guvernare 
Training  

 

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se navighează 

pe portalul egov.md. Cum se face o achitare online pentru 

servicii comunale. Cum se pot obține programări la diverse 

instituții. Cum se achită amenzile, cum se face o declarație 

online, cum se îndeplinește un certificat de naștere sau 

deces în portalul Servicii civile. 

21 

ianuarie 

 

 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

teritoriale,  

bibliotecari școlari 

CRE Căușeni 

Mihaela Potînga  

Liuba Osipov  

8. Formare formatori  Dezvoltarea competențelor  în planificarea, livrarea și 

evaluarea activităților de formare nonformală interactivă; 

în realizarea comunicării eficiente cu utilizatorii. 

Extinderea comunității formatorilor din rețeaua BM  și 

instituțiilor subordonate și arondate 

21 -23 

ianuarie 

 

Bibliotecari BM 

(filiale, servicii) 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Lidia Kulikovski 

9.  Tableta & Copiii & 

Adolescenții în 

bibliotecă 

Curs 

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a 

tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și 

instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii 

de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei 

22 

ianuarie  

 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale 

 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Tamara Croitoru 

Maria Harea 



Rodica Gangura 

10. Crearea unui 

 Story  Maps 

Atelier 

 

 

Bibliotecarii vor putea realiza o prezentare originală care 

include text, material video dar și o hartă, ceea ce 

facilitează  expunerea și sporește interesul 

    

 

22 ianuarie Formatorii CF 

Cantemir, Leova, 

Vulcăneşti, 

Taraclia,Ceadâr-

Lunga. 

CRE Cahul 

Tamara Donici 

Stela Marian 

11. e –Guvernare 

Training 

  

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se navighează 

pe portalul egov.md. Cum se face o achitare online pentru 

servicii comunale. Cum se pot obține programări la diverse 

instituții. Cum se achită amenzile, cum se face o declarație 

online, cum se îndeplinește un certificat de naștere sau 

deces în portalul Servicii civile. 

23 

ianuarie 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

teritoriale, 

bibliotecari școlari 

CRE Căușeni 

Mihaela Potînga  

Liuba Osipov  

12. Metodologia de 

organizare a 

Serviciilor moderne 

de bibliotecă 
Training 

Participanții  vor cunoaște  conceptul SMB și  vor fi  

pregătiți să-l  implementeze cu succes; vor deține 

competențe și abilități pentru promovarea  și asigurarea 

vizibilității SMB. 

 

23 

ianuarie 

20 bibliotecari din 

raionul Telenești 

CRE  Telenești 

 Natalia Taran  

Natalia Lascov  

 

 

13. Completarea 

Formularului 6c 
Training   

Bibliotecarii vor obține competențe în completarea, 

exportarea și  structurarea datelor statistice anuale în 

Formularul 6c 

23-24 

ianuarie 

 

 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

18 bibliotecari din 

suburbiile 

mun.Chișinău 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Tatiana Coșeri 

14. Laboratorul 

nonformal 

Atelier de limbaj non-

verbal 

Participanții vor fi încadrați într-o serie de activități non-

formale, care le vor folosi ulterior în serviciile bibliotecii 
25 

ianuarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM și 

Centrele Arondate 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Natalia Țurcanu 

Diana Ungureanu 

15. Talciok CIE      

 
28 

ianuarie 

Formatori, Ignite-iști, 

bibliotecari creativi 

(filiale, servicii 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Lidia 

Kulikovski 

16. Ora poveștilor  

în format modern 

Atelier 

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația 

timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a 

metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și 

resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor. 

 

29 

ianuarie 

 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 

 „Ion Creangă”  

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

17. Utilizarea 

platformelor on-line 

Bibliotecarii vor fi instruiți să folosească diferite platforme 

prin care vor putea crea sondaje, pe care le vor putea utiliza 

în folosul bibliotecilor unde activează 

29 

ianuarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Svetlana Javelea  



de creare a 

sondajelor  
Follow-up 

 

18. Advocacy  

Modulul I  
Curs 

Participanți vor dezvolta competențe de construire a 

strategiilor moderne de promovare a bibliotecii; 

vor elabora planuri pentru realizarea activităților de 

promovare în favoarea bibliotecii publice 

29-31 

ianuarie 

Bibliotecarii din 

rețeaua Vulcăneşti 

CRE Cahul 

BR Vulcăneşti 

Tamara Donici  

Stela Marian  

19. Cum creezi 

conținut pentru 

un sondaj de 

opinie 

Curs practic 

Cursul prezintă sondajul de opinie ca vedetă a 

cercetărilor în bibliotecă. Formabilii vor familiarizați 

cu construcția chestionarului si cu aplicarea acestuia, 

precum si cu analiza datelor obținute in urma aplicării 

unui chestionar 

30 

ianuarie 

1 zi, 

12 ore 

academice 

Început: 

ora 10.00 

Personal de 

specialitate cu 

responsabilități 

privind relațiile cu 

publicul din centrele 

biblioteconomice 

C(S)FPC BNRM 

Ludmila 

Corghenci, 

Margareta 

Cebotari 

20 Înregistrarea 

serviciilor bibliotecii 

in SIGA 

Training 

Înregistrarea serviciilor bibliotecii in Sistemul 

Informațional de Gestionare Activității 
30 

ianuarie 

27 bibliotecari    din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Ludmila Pânzari 

 

21. Inovația în biblioteci  

Biblioteca modernă 
Training 

 

Dezvoltarea capacităților intelectuale ale bibliotecarilor, 

disponibilităților afective și abilităților practice ale acestora 

în crearea, monitorizarea și dezvoltarea unei biblioteci 

moderne 

30 

ianuarie 

 

 

Bibliotecarii școlari. 

Bibliotecari 

începători 

CRE Căușeni 

Tamara 

Stolearenco  

MihaelaPotînga  

22. Contul personal  
Training 

Participanții vor fi instruiți cum să-și deschidă, și să 

gestioneze contul personal 
31 

ianuarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Ludmila Pânzari  

 

23 Anul 2018. 

Realizări, provocări, 

tendințe 

Atelier profesional 

Atelierul profesional este unul de totalizare și de prezentare 

a bilanțului pentru anul 2018, precum și  de stabilire a 

punctelor forte și a celor slabe întru îmbunătățirea calității 

serviciilor de bibliotecă în beneficiul comunității 

31 

ianuarie 

Bibliotecari din rețea  CRE Bălți 

L. Ouș  

M. Caraștefan  

 

24. Inovația în biblioteci 

Biblioteca modernă 
Training 

 

Dezvoltarea capacităților intelectuale ale bibliotecarilor, a 

disponibilităților afective și abilităților practice ale acestora 

în crearea, monitorizarea și dezvoltarea unei biblioteci 

moderne 

31 

ianuarie 

Bibliotecarii școlari.  

Bibliotecari 

începători 

CRE Căușeni 

Tamara 

Stolearenco  

Mihaela Potînga  

25. Promovarea și 

definirea  noului 

Atelierele sunt organizate în scopul familiarizării 

personalului de profil cu noul cadru de reglementare 

În funcție 

de aprobare 

Bibliotecari din rețea  CRE Bălți 

L. Ouș  

 



cadru de 

reglementare 

Ciclu de ateliere 

și intrare în 

vigoare 

26. Ignite Vorbitorium 
Curs 

Bibliotecari vor învăța să depășească blocada psiho-

emoțională, vor dobândi  abilități de vorbire în public 

 

Ianuarie Bibliotecari din 

rețeaua Orhei 

CRE  Orhei 

Olga Apostol 

 

27. Managementul 

parteneriatului 
Atelier 

Participanții vor căpăta abilități în  modalității de 

comunicare cu partenerii 

 

Ianuarie Bibliotecari din 

rețeaua Orhei 

CRE Orhei 

Stepanida Țugui 

 

28. Managementul 

proiectelor  
Training 

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților bibliotecarilor în 

elaborarea, scrierea și implementarea proiectelor 
Ianuarie 

 

Bibliotecari din 

rețeaua Orhei și 

regiune 

CRE Orhei 

Stepanida Țugui 

Lucia Brehoi 

 

29. Создание учетной 

записи Gmail, 

работа с 

программами 

Emaze и Excel  

Training 

 

 

Создание учетной записи Gmail. 

Использование программы Emaze для улучшения 

презентации PowerPoint; подключение презентации 

PowerPoint к Emaze; показать различные варианты 

дизайна и стилей,  базовые навыки Excel (ввод чисел, 

диаграммы и создание графиков) 

 

Январь 
Для библиотекарей 

РЦПО 

CRE Ciadîr-

Lunga 

Волонтер 

Корпуса мира 

Даррел Санчез 

FEBRUARIE 2019 

30. „Inovăm activitatea” 
Master-class 

Noi tendințe și valori 4 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Lidia Kulikovski 

31. Crearea video-

materialelor în 

programele Biteable 

şi Animoto  

Atelier 

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a 

programelor Biteable şi Animoto şi elaborarea videourilor 
5 

februarie 

Bibliotecarii din 

rețeaua Vulcăneşti, 

Leova, Cantemir, 

Cahul 

CRE Cahul 

Stela Marian, 

Maria Muchi 

32. Crearea istoriilor 

digitale 

Training 

Context al Anului Promovării Imaginii Bibliotecii – 2019. 

Formabilii vor însuși cum se creează o istorie digitală de 

succes (serviciu, produs, inovator etc.). Centrare pe 

componentele organizaționale: tema abordată, grupul țintă, 

pregătirea interviului în cazul existenței unui protagonist. 

Dintre componentele tehnice vor fi evidențiate: fotografii 

si video, aplicații de prelucrare a fotografiilor, de montare 

a video-urilor și platforme de plasare a istoriilor 

6 

februarie, 

1 zi,  

8 ore 

academice 

Început: 

ora 10.00 

Personal de 

specialitate, implicat 

în activității de 

promovare din 

bibliotecile 

sistemului național  

C(S)FPC BNRM 

Ecaterina Dmitric 

Cristina Caterev 

 



33. Crearea și 

promovarea 

tutorialului  ”Cum 

să utilizăm aplicația 

BITEABLE”  

Training 

Bibliotecarii vor putea ușor învăța cum să utilizeze aceasta 

aplicație pentru  crearea prezentărilor  cu diferite scopuri 

 

6 februarie  Bibliotecari , 

utilizatori ai mediului 

on-line 

CRE  Telenești 

Maria Furdui 

34. CodeLab – Învață 

coding la bibliotecă  

Implementarea SMB 

Participanții vor cunoaște avantajele promovării 

activităților de coding pentru utilizatori copii, adolescenți 

și părinți, vor obține competențe necesare pentru 

implementarea serviciului „CodeLab – Învață coding la 

bibliotecă” prin utilizarea platformei code.org. 

7-8 

februarie 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale 

 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Lilia Tcaci 

Lolita Caneev 

35. Modernizarea 

serviciilor de 

bibliotecă, adresate 

copiilor hipoacuzici 
Training 

Participanții vor fi familiarizați cu metodologia de lucru în 

cadrul livrării serviciilor persoanelor hipoacuzici. Vor 

realiza un schimb de experiență și bune practici în lucrul cu 

persoanele hipoacuzice; vor dezvolta un plan de colaborare 

ulterioară în vederea acordării asistenței metodologice în 

implementarea SMB „Modernizarea proceselor de lucru cu 

copiii hipoacuzici în bibliotecile publice” în bibliotecile 

raionale și apoi în cele locale. 

7 

februarie 

Bibliotecarii din 

reţeaua Cantemir, 

Leova, Cimişlia 

CRE Cahul 

BR Cantemir 

Tamara Donici 

Stela Marian 

36. Bazele 

Biblioteconomiei 

și Științelor 

Informării 

Curs de educație 

formală 

Cursul oferă cunoștințe privind structura și dirijarea 

Sistemului Național de Biblioteci, legislația 

profesională, componentele constituirii fondului 

documentar, utilizatorii de informație, bazele 

catalogării, standardizarea activității în domeniu 

11-16 , 18 

februarie,   

75 ore 

academice 

Început: 

ora 9.00 

Personal de 

specialitate din cadrul 

BNRM  cu studii 

superioare și medii de 

specialitate din alte 

domenii de formare 

profesională (cu 

excepția studiilor de 

profil) 

Universitatea de 

Stat din Moldova, 

Secția Formare 

Continuă 

(organizat la 

C(S)FPC BNRM) 

37. Ce și cum 

funcționează la 

măsurarea 

percepției valorii 

BM 

 Instruire  

Bibliotecarii vor învăța să măsoare percepția valorii BM 

utilizând instrumentele existente 
11 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Svetlana Javelea  

38. Scrierea proiectelor Folosim și implementăm idei, formulăm probleme și le 

proiectăm. 

 

11 

februarie 

Bibliotecari BM CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Lidia Kulikovski 

 



39. Evidența și 

verificarea 

colecțiilor 2019 

Atelier 

Participanții vor fi instruiți în domeniu de evidență și de 

inspectare a colecției pentru anul current. 
12 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Ana Chiorăscu 

40. Laboratorul 

nonformal 

Instruire 

Participanții vor fi încadrați într-o serie de activități non-

formale, care le vor folosi ulterior în serviciile bibliotecii. 
13 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Natalia Țurcanu 

41. Design thinking în 

dezvoltarea 

serviciilor moderne 

și atractive pentru 

copii 

Curs 

Participanții vor obține competențe de evaluare a 

necesităților copiilor și adolescenților și de proiectare a 

serviciilor moderne și atractive pentru copii și adolescenți 

prin aplicarea conceptului design thinking. 

 

14-15 

februarie 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale 

 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Eugenia Bejan 

Lilia Tcaci 

42. Şcoala Tânărului 

Bibliotecar 

Curs 

 

 

 

 

Participanți vor dezvolta competențe de 

utilizare a programului ORT, evidenţa primară a 

colecţiilor, Clasificarea Zecimală Universală. 

14 

februarie 

Bibliotecarii - noi 

angajați din rețeaua 

Cantemir, Leova, 

CRE Cahul 

BR Leova 

Tamara Donici 

Nadejda Coltuc 

 

43. Coding 

Curs de instruire 

Bibliotecarii vor crea un index de căutare rapidă sau o bază 

de date de documente pentru a fi utilizate în bibliotecă 
14 

februarie 

27 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Ludmila Pânzari  

44. Descrierea 

bibliografică 
Instruire 

Bibliotecarii vor învăța semnele convenționale pentru a 

distinge și descrie corect sursa bibliografică 
19 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Taisia  Foiu  

45. Completarea 

formularului ORT 
Training   

Bibliotecarii vor obține competențe în completarea, 

exportarea și  structurarea datelor statistice în ORT 
20 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Tatiana Coșeri 

46. Atelier de animație 
Training 

Participanții vor obține competențe de implementare a 

SMB „Atelier de animație” pentru dezvoltarea creativității 

și abilităților digitale la copiii de 10-16 ani. 

 

21 

februarie 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

47. Formarea culturii 

voluntariatului în 

bibliotecă  

Training 

Bibliotecarii vor obține competențe în proiectarea 

activităților de voluntariat raportate la un impact concret 

(produs, serviciu); dimensiunile serviciilor de voluntariat, 

standarde de activitate în voluntariatul neformal 

21 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

18 bibliotecari din 

suburbiile 

mun.Chișinău 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Tatiana Coșeri 



48. Gestionarea 

blogurilor  

Training 

Participanții vor fi instruiți să folosească instrumentele 

necesare pentru a putea gestiona blogurile. 
26 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Ludmila Pânzari  

49. Aplicația CANVA – 

descoperiri și 

oportunități  

Training 

 Crearea/dezvoltarea la bibliotecari a abilităților de 

elaborare a materialelor ilustrative prin intermediul 

aplicației Canva. 

26 

februarie 

Bibliotecari din rețea  CRE Bălți 

E. Voițeniuc  

50. Cadru de 

reglementare și 

standardizare a 

activității de 

bibliotecă 

Curs modular. 

Modul 2: 

„Gestiunea 

resurselor 

documentare ale 

bibliotecii” 

Analiza prevederilor noului Regulament-cadru: structură, 

prevederi. Tipizate. Înțelegerea noțiunilor utilizate în 

tipizate.  

Cum va fi elaborat un document similar instituțional 

 

 

27 

februarie,  

1 zi, 

12 ore 

academice 

Început: 

ora 10.00 

Personalul de 

conducere din cadrul 

Sistemului Național 

de Biblioteci cu 

responsabilități de 

dezvoltare a 

resurselor 

documentare 

C(S)FPC BNRM 

Aliona Muntean, 

Margareta 

Cebotari, 

Victoria Popa 

51. Elaborarea 

portofoliului 

serviciului modern 

de bibliotecă  

Training 

Participanții vor obține abilități de elaborare a portofoliului 

SMB și de elaborare a instrumentelor de promovare a SMB 
27 

februarie 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

teritoriale 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Tamara Croitoru 

Maria Harea 

52. Formare de 

Formatori  
Follow-up 

Formarea competențelor de formator, prin formarea 

abilităților de dezvoltare personală și cunoașterea de sine 
27 

februarie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM și 

centrele arondate 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Natalia Țurcanu  

53. e-Guvernare  

Training 

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 ș.a. în Portalul Servicii publice pentru 

cetățeni 

Februarie Bibliotecari din 

rețeaua Orhei 

CRE  Orhei 

Tatiana Panța 

54. Managementul 

voluntariatului 
Training 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

implementarea procesului de voluntariat în activitatea 

bibliotecilor 

Februarie Bibliotecari din 

rețeaua Orhei 

CRE  Orhei 

Elena Manole 

55. Crearea unui blog 
Training 

Participanții vor căpăta abilități tehnologice în utilizarea 

eficientă a platformei wordpress: formatarea conținutului 

blogului, utilizarea corectă a setărilor și blogging-ul în 

Februarie Bibliotecari din 

rețeaua Orhei 

CRE  Orhei 

Olga Apostol 

 



56.conformitate cu standardele de calitate și atractivitate 

ale unui site web 

56. Работа в 

PowerPoint и                   

киностудии Movie 

Maker  
Training 

PowerPoint: переходы, эффекты анимации, диаграммы, 

создание произвольного показа, перенос видеоролика 

Киностудия: создание анимаций, визуальных 

эффектов, титров, названий видео и др. 

Февраль Библиотекари 

Чадыр-Лунгского 

района 

CRE  

Ciadîr-Lunga 

Л.А. 

Манастырлы  

Л.А. Губогло  

57. Metodologia  de 

livrare a SMB 

,,Adolescenți 

informați-viitori 

părinți sănătoși” 
Training 

 

Dezvoltarea competențelor  la  bibliotecari pentru  a 

implementa serviciul modern de bibliotecă  ,,Adolescenți 

informați-viitori părinți sănătoși” 

Februarie 50 Bibliotecari din   

rețeaua  de biblioteci  

Telenești     și 

centrele arondate  

Sîngerei, Călărași, 

Ungheni, Florești, 

Rezina, Râșcani 

CRE  Telenești 

Maria Furdui  

Nina Tofan  

 

58. Metodologia de 

livrare a SMB 

”FamilyL@B” 
Training 

Participanții vor obține abilități de  implementare și livrare  

a  SMB și îl vor implementa în activitatea cu familiile cu 

copiii în bibliotecile în care activează 

 

Februarie 12 bibliotecari din   

rețeaua  de biblioteci  

Telenești 

CRE  Telenești 

BP Verejeni 

Tatiana Baltag  

59. Metodologia de 

creare a unei 

prezentări în public 
Training 

Formarea competențelor bibliotecarilor în  elaborarea 

prezentărilor publice 
Februarie 15 bibliotecari din   

rețeaua  de biblioteci 

Telenești 

CRE  Telenești 

Natalia Lascov  

MARTIE 2019 

 e –Guvernare 

 Curs de instruire 

 

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se navigează 

pe portalul egov.md. Plăți și achitări online. Programări 

online 

5 martie 

 

Bibliotecari din 

raioanele arondate 

 

CRE Căușeni 

Mihaela Potînga  

Tamara 

Stolearenco  

 Biblioteca modernă 

în contextul noii legi 

cu privire la 

biblioteci”  
Training 

 Scop: crearea/ dezvoltarea competențelor bibliotecarilor 

de a implementa idei inovaționale în Bibliotecă în 

contextul ultimelor schimbări în Cadrul de 

reglementare. 

11- 12 

martie 

bibliotecari din rețea 

și locali 

CRE Bălți 

L. Ouș  

N. Gherman  

 Școala Tânărului 

Bibliotecar. 

Promovarea 

bibliotecii  

Curs 

Tinerii bibliotecari vor obține competențe în educația 

mediatică; promovarea bibliotecii (rețele de socializare, 

mass media), utilizarea eficientă și corectă a mijloacelor 

informațional-tehnice în activitățile de formare 

profesională continuă 

12 martie Bibliotecari - noi 

angajați din rețeaua 

Cantemir, Leova 

CRE Cahul 

BR Leova 

Tamara Donici  

Nadejda Coltuc  



 Utilizarea 

QR code-ului 

Training 

Formareacompetențelor de utilizare a QR code-ului pentru 

diferite inițiative ale bibliotecii: servicii, e-cărți, logoul 

online etc. 

12 martie 

15 martie 

 

Bibliotecari școlari 

Bibliotecari din 

raioanele arondate 

CRE Căușeni 

Liuba Osipov  

 

 Tableta & Copiii & 

Adolescenții în 

bibliotecă 

Curs 

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a 

tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și 

instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii 

de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei. 

 

12 martie 

 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale 

 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Tamara Croitoru 

Maria Harea 

Rodica Gangura 

 Cum să 

implementăm 

modelul de 

Mentorat în 

bibliotecă 

Atelier profesional 

Viziune, scopuri și obiective ale Mentoratului în bibliotecă. 

Activități de mentorat: beneficii și capcane. Cine poate fi 

mentor? Rolul și responsabilitățile mentorului. 

Implementarea modelului mentoratului în bibliotecă 

13 martie,  

1 zi, 

8 ore 

academice 

Început: 

ora 10.00 

Personalul de 

specialitate din cadrul 

Sistemului Național 

de Biblioteci 

C(S)FPC BNRM 

Ludmila 

Corghenci, 

Mariana Kiriakov 

 Laboratorul 

nonformal  
Instruiri 

Participanții vor fi încadrați într-o serie de activități non-

formale, care le vor folosi ulterior în serviciile bibliotecii. 
13 martie 27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

 

Natalia Țurcanu  

 Coding pentru 

bibliotecari  
Training 

Participanții vor cunoaște avantajele promovării 

activităților prin folosirea instrumentului de Coding 
14 martie 

21 martie 

27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Ludmila Pânzari  

 Elaborarea 

portofoliului 

serviciului modern 

de bibliotecă  

Training 

Participanții vor obține abilități de elaborare a portofoliului 

SMB și de elaborare a instrumentelor de promovare a SMB 
15 martie Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

teritoriale 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Tamara Croitoru 

Maria Harea 

 Evidența corectă a 

tranzacțiilor de 

referință și instruire 
Training 

Bibliotecarii vor fi instruiți cum să ducă o evidență corectă 

în domeniul biblioteconomic 
18 martie 20 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Taisia Foiu  

 

 Calcularea 

indicatorilor de 

performanță  

Training 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

calcularea performanței 
19 martie 27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Tatiana Coșeri 

 Ignite  

Follow-up 

Sunt o serie de evenimente în care vorbitorii au cinci 

minute să discute despre un subiect însoțit de 20 de 

diapozitive, timp de 15 secunde fiecare, avansate automat 

19 martie 14 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Lidia Kulikovski  

 Evaluarea 

impactului  

Formabilii vor fi familiarizați cu prevederile SM ISO 

16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și 
20 martie,  

1 zi, 

Personalul de 

specialitate cu 

C(S)FPC BNRM 

Vera Osoianu 



bibliotecii asupra 

persoanei, 

bibliotecii ca 

instituție și asupra 

comunității  

Atelier profesional 

proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”, ale 

ghidului în sprijinul implementării standardului.  

Augmentarea deprinderilor de colectare a dovezilor 

impactului, de valorificare a acestora 

12 ore 

academice 

Început: 

ora 10.00 

responsabilități de 

gestiune de a 

resurselor 

documentare din 

cadrul SNB  

Ludmila 

Corghenci 

Margareta 

Cebotari 

 Calcularea ROI 
Training 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

calcularea impactului economic 
20 martie 27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Tatiana Coșeri 

 CodeLab – Învață 

coding la bibliotecă 
Implementarea SMB 

Participanții vor cunoaște avantajele promovării 

activităților de coding pentru utilizatori copii, adolescenți 

și părinți, vor obține competențe necesare pentru 

implementarea serviciului „CodeLab – Învață coding la 

bibliotecă” prin utilizarea platformei code.org. 

21-22 

martie 

Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale 

 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Lilia Tcaci 

Lolita Caneev 

 Utilizarea corectă a 

elementelor de 

identificare a 

bibliotecii  

Training 

Bibliotecarii vor utiliza corect și eficient elementele de 

identificare a bibliotecii. 
26 martie 27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB BMC  

„B.P. Hasdeu” 

Angela Amorțitu  

 Tehnologii 

informaționale în 

promovarea 

lecturii 

Atelier profesional 

Inițiere în Accesul Deschis. Formabilii vor căpăta 

cunoștințe și deprinderi privind utilizarea resurselor în 

Acces Deschis. Resurse Educaționale Deschise 

27 martie,  

1 zi, 

12 ore 

academice 

Început: 

ora 10.00 

Personalul de 

specialitate cu 

responsabilități de 

relații cu publicul, 

formatori, bibliografi 

din cadrul Sistemului 

Național de Biblioteci 

C(S)FPC BNRM 

Ecaterina 

Dmitric,  

Natalia Ghimpu, 

Ludmila 

Corghenci 

  Ora poveștilor în 

format modern 

Atelier 

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația 

timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a 

metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și 

resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor. 

 

27 martie Bibliotecari pentru 

copii din bibliotecile 

publice teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC  

„Ion Creangă”  

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

 Deschiderea 

Bibliotecii Urbane 
Atelier 

Pe parcursul acestei zile vor fi lansate mai multe ateliere de 

creație, robotică și activități non-formale. 
27 martie 27 bibliotecari din 

rețeaua BM 

CNEPB 

Țurcanu Natalia 

 Advocacy 

 Modulul III  

Curs 

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre 

bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile 

prin care biblioteca obține beneficii  

27-29 

martie 

Bibliotecarii din 

rețeaua Vulcăneşti 

CRE Cahul 

BR Vulcăneşti 

Tamara Donici  

Stela Marian  



 Crearea poveștilor 

digitale  
Training 

Participanții vor căpăta competențe de creare a poveștilor 

digitale 
Martie Bibliotecari din 

rețeaua Orhei și 

regiune 

CRE  Orhei 

Maria Șișcova 

Elena Manole 

 Работа в Microsoft 

Publisher, Сanva 
Training 

 

Что такое Microsoft Publisher, Сanva и как в нем 

работать. 

Показать наглядно продукцию Publisher, Сanva 

(буклеты, открытки) 

Март Для библиотекарей 

РЦПО 

CRE Ciadîr-

Lunga  

Л.А. Губогло  

 Metodologia de 

livrare a SMB 

„FamilyL@B” 
Training 

Participanții vor obține abilități de  implementare și livrare  

a  SMB și îl vor implementa în activitatea cu familiile cu 

copiii în bibliotecile în care activează. 

 

Martie 50 Bibliotecari din   

rețeaua  de biblioteci  

Telenești     și 

centrele arondate  

Sângerei, Călărași, 

Ungheni 

CRE Telenești 

Maria Furdui  

 

 Metodologia de 

organizare efectivă 

al activităților din 

cadrul Campanile 

naționale și raionale  

de lectură  
Atelier 

 

Bibliotecarii vor dobândi abilități de a organiza cu succes 

campanii  de lectură  mobilizatoare 
Martie Bibliotecari din 

rețeaua de biblioteci 

Telenești 

CRE Telenești 

Aurelia 

Dobjanschi  

 Metodologia de 

utilizare a 

programului 

CANVA  
Training 

Participanții vor dezvolta competențe digitale în   crearea  

posterelor, info-graficilor, materialelor promoționale 
Martie 12 bibliotecari din   

rețeaua  de biblioteci  

Telenești 

CRE Telenești 

BP Budăi 

Nadejda Băluță  

 

 

Cumulare de Ludmila Corghenci 

2 ianuarie 2019 

 

 


