
 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR BIBLIOTECONOMICE 

NAȚIONALE, DEPARTAMENTALE  ȘI TERITORIALE  

 

 TRIMESTRUL 1, ANUL 2020 (ianuarie - martie) 

 

 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    

 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 Creangă”  

 CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, ABRM - 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; formular pentru înregistrare  http://www.123formbuilder.com/form-

2373065/My-Form 

 CREP – Centre Regionale de Excelență Profesională (informație-contact la adresa:  

https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.com/2020/01/adrese-cbt.pdf) 

 CBD – Centre Biblioteconomice Departamentale (informație-contact la adresa 

https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.com/2020/01/adrese-cbd-.pdf) 

 

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 2020 

Gestionarea  

documentației de 

bibliotecă 

Atelier profesional 

 
Formabilii vor învăța cum să  gestioneze corect 

documentația de bibliotecă, transformând-o într-un 

instrument util de  monitorizare și evaluare. 

8, 15, 22 

ianuarie, 

2020 

14 ore acad. 

Bibliotecarii din bibliotecile 
publice teritoriale Telenești 

CREP Telenești 
Maria Furdui 

Educația Media Atelier 

profesional 

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor dezvolta 

competențe de analiză și prelucrare a informațiilor, 

aplicând diverse metode și tehnici inovative. 

12 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BNC „Ion Creangă” CEF BNC 

„Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

mailto:lcorghenci@bnrm.md
mailto:cef@bncreanga.md
mailto:centrulcreanga@gmail.com
mailto:centrulnationalexcelenta@gmail.com
http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form
http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form
https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.com/2020/01/adrese-cbt.pdf
https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.com/2020/01/adrese-cbd-.pdf


E –Guvernare 

Training profesional 

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. 

14, 21, 28 

ianuarie, 

2020 

Pentru comunitate 
Bibliotecarii școlari 

Profesori 

CREP Căușeni 
Natalia Popușoi  

Oxana Groza  

Liuba Osipov 
Svetlana 

Gargalîc  

Jocuri kinetice Atelier 

profesional 

Formarea abilităților de utilizare a jocurilor kinetice ca o 

sursă de divertisment în activitățile recreaționale. 
14 ianuarie, 

2020 
Bibliotecari BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

Ludmila.Pânzari  

Portofoliul serviciului de 

dezvoltare a 

competențelor 

utilizatorului bibliotecii 

Sesiune de impact 

Impactul trainingului „Cum se implementează un 

serviciu nou de bibliotecă. Portofoliul serviciului”, 
organizat la CFPC BNRM la 24-25 iulie 2019. 

Prezentarea/analiza portofoliilor elaborate pentru 

serviciile noi. 
 

15-16 

ianuarie 

2020, 

6 ore acad. 

Început: 

ora 10.00 

Formabilii trainingului din 24-

25 iulie 2019. Personal de 
specialitate din cadrul BNRM, 

implicat în oferirea serviciilor de 

modernizare a competențelor 
utilizatorilor 

C(S)FPC BNRM 

A. Tostogan 
L. Corghenci 

. 

Implementarea 

proiectului „Punguța cu 

2 cărți” 
Atelier profesional 

Participanții vor avea abilități de organizare a atelierelor 

de lectură pentru părinți și copii până la 3 ani în cadrul 

proiectului. 

15 ianuarie, 

2020 

Bibliotecarii din bibliotecile 

publice teritoriale selectați 

pentru participare la proiect 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

Eugenia Bejan 
Maria Gonța 

Bibliotecile din 

învăţământul 

profesional tehnic 

secundar: consolidare, 

raportare statistică a 

activităţii 
Atelier profesional 

Atelierul include două subiecte: oportunităţi pentru 

bibliotecile din reţeaua şcolilor profesionale tehnice în 
anul profesional 2020; familiarizarea cu schimbările 

din formularul Cercetarea statistică 6c. Activitatea 

bibliotecilor. Participanţii vor fi instruiţi cum să 

raporteze corect datele statistice. 

15 ianuarie,  

1 zi, 

8 ore 

academice 

Început: ora 

10.00 

 

Bibliotecarii din şcolile 
profesionale tehnice din cadrul 

SNB 

CBD, 

 BTŞ UTM 
Zinaida Stratan 

Evidența documentelor. 

Inventarierea 

Atelier profesional 

Participanții vor fi instruiți în domeniu de evidență și de 

inspectare a colecției pentru anul curent. 

Abilități practice pentru a gestiona procesul. 

15 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Grup 1-2 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  
CNEP  

Ana Chioresco 

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. 

15 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari din raioanele 

arondate în colaborare cu 

membrii comunității. 

CREP Căușeni 
Natalia Popușoi  

Oxana Groza  

Svetlana 
Gargalîc 



Metodologia de livrare a 

Programului „Ora să 

ȘTIM”  

Training profesional 

Bibliotecarii vor învăța metodologia de livrare a SMB 
„Ora să Știm”. Pornind de la o lectură interactivă, 

întrebând și căutând explicații, copiii vor descoperi noțiuni 

elementare despre lucrurile și fenomenele din jurul lor. 

16 - 17 

ianuarie, 

2020 

 

Bibliotecari pentru copii din 
bibliotecile publice teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 
„Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

Aliona Nosatâi 
Rodica Gangura 

Portofoliul serviciilor 

livrate de bibliotecă. 

Elaborarea 

metodologiilor serviciilor 

livrate 

Atelier profesional 

Dezvoltarea la participanți a competențelor de elaborare a 

metodologiilor serviciilor de bibliotecă și de creare a 

portofoliului acestuia. 

16 ianuarie, 

2020 

10 bibliotecari din rețeaua 

Bibliotecii Municipale „Eugeniu 

Coșeriu” Bălți și bibliotecarii 
bibliotecilor publice teritoriale 

din zona de nord a Rep. 

Moldova 

CREP Bălți 

Ludmila Ouș  

Victoria Țîcu  

Evidența documentelor. 

Inventarierea 
 Atelier profesional 

Participanții vor fi instruiți în domeniu de evidență și de 

inspectare a colecției pentru anul curent. 
Abilități practice pentru a gestiona procesul. 

16 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Gr. 3-4 
 

CNEP 

Ana Chioresco  

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. 

17, 24, 31 

ianuarie, 

2020 

Bibliotecari din rețeaua BM 
CNEPB 

Elena Taragan  

Mass media în societatea 

contemporană. 

Promovarea produselor 

media la bibliotecă 
Atelier profesional 

Formabilii  vor dobândi cunoștințe și abilități  referitor la 

varietatea de produse și instrumente media contemporane. 

Vor   diversifica  resursele de informație pentru public 

utilizând noile media. 

17 ianuarie, 

2020 

 12 ore 

acad. 
 

Bibliotecarii din raionul 

Telenești și arondate 

CREP Telenești 

Maria Furdui 

Contul meu in OPAC  
Atelier profesional 

Participanții vor fi instruiți cum să-și deschidă și să 
gestioneze contul personal. 

21 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BM 
Grup 1 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  
Eugenia. 

Butnaru 

Advocacy 

Training profesional 

Trainingul 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. 

23 ianuarie, 

2020 
Bibliotecari din raionul Căușeni 

CREP Căușeni 

Natalia Popușoi  
Aliona Manciu  

Contul meu in OPAC  
Atelier profesional 

Participanții vor fi instruiți cum să-și deschidă și să 
gestioneze contul personal. 

23 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BM 
Gr. 2 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Eugenia Butnaru  



Managementul 

calculatorului 

Atelier profesional 

Participanții vor îmbunătăți abilitățile de cunoaștere al 

programelor Word, Excel. Crearea de e-mail, pagină pe 

Facebook. Cunoașterea cu aplicația Canva. 

27 - 31 

ianuarie, 

2020 

Bibliotecarii școlari, din 

biblioteci publice teritoriale și 
comunale, profesori, educatori 

și alți doritori din comunitate 

CREP Căușeni 
Natalia Popușoi  

Oxana Groza  

Svetlana 
Gargalîc  

TIC-Lab: ateliere de 

design pentru mari și 

mici  
Training profesional 

Participanții vor cunoaște platforme online care includ un 

set larg de instrumente utile pentru elaborarea diferitor 

proiecte digitale. Ei vor învăța să realizeze: felicitări 
personalizate, coperte pentru reviste, postere digitale, 

invitații, prezentări electronice, filmulețe. 

28 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari pentru copii din 

bibliotecile publice teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

Cristina Savin 
Tamara Croitoru 

Lolita Caneev 

Școala tânărului 

bibliotecar 

Statistica de bibliotecă. 

Raportarea lunară ORT 

Curs 

Bibliotecarii noi angajații în rețea vor fi familiarizați cu 

statistica de bibliotecă și raportarea online lunară; vor 

obține competențe în completarea, exportarea și 
structurarea datelor statistice în ORT. 

28 ianuarie, 

2020 
Bibliotecarii noi angajați în rețea 

CRFP Cahul 
M. Muchi  

L. Strahoteanu  

Rezervarea 

documentelor, 

prelungirea 

împrumutului 

Atelier profesional 

Abilități practice de a gestiona procesul în SIGA. 
28 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BM 
Gr.1 

CNEPB BM 
„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari  

Отчетность за 2019 год: 

планирование работы 

и продвижение 

библиотечных услуг на 

2020 год  

Составление статистических отчетов 6с за 2019 год: 
ошибки, требования, методические рекомендации 

Заполнение онлайн-отчета 6с по статистическим 

отчетам. Требования. Ошибки при заполнении. 

28 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari din rețeaua Ciadîr-

Lunga 

CREP Ciadîr-
Lunga 

L. Monastîrlî 

L. Guboglo  

Biblioteca – promotor 

al Științei Cetățenilor 

sau Științei 

Participative 

Training profesional  

Modalități de implicare a membrilor comunității în 

procesul de cercetare. Dimensiuni ale Științei Cetățenilor 
sau științei participative. 

 Activități/instrumente care au potențialul de a apropia 

membrii comunității de știință. 
Trainingul este organizat în contextul priorităților 

profesionale ale anului 2020. 

29 ianuarie 

2020,  

8 ore acad. 

Început: 

ora 10.00 

Personal de specialitate din 

cadrul SNB 

C(S)FPC BNRM 

V. Vasilica 
A. Drăgănel 

 

Rezervarea 

documentelor, 

prelungirea 

împrumutului 

Atelier profesional 

Abilități practice de a gestiona procesul în SIGA. 
29 ianuarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Gr.2 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari  



Regulamentul privind 

evaluarea bibliotecilor 

publice: conținut și 

aplicabilitate  
Atelier profesional 

Bibliotecarii vor fi informați despre mecanismul de 
evaluare a bibliotecilor publice 

29 ianuarie, 

2020 
27 bibliotecari din rețeaua BM 

CNEPB BM 
„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Tatiana Coșeri  

Securitatea colecțiilor de 

bibliotecă: modalități și 

mijloace de evidență, 

verificare și păstrare 
Training profesional 

Dezvoltarea la participanți a abilităților de identificare a 

modalităților de evidență, de verificare și păstrare a 
colecțiilor de bibliotecă. 

 

29 ianuarie, 

2020 

10 bibliotecari din rețeaua 

Bibliotecii Municipale „Eugeniu 

Coșeriu” Bălți și bibliotecarii 
bibliotecilor publice teritoriale 

din zona de nord a Rep. 

Moldova 

CREP Bălți 
Silvia Popa  

Acces Deschis: 

oportunități pentru 

bibliotecile  publice. 

Accesul la revistele/ 

articolele în acces deschis 

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. 

29 ianuarie, 

5, 12, 18 

februarie, 

2020 

15 ore acad. 

 

Bibliotecarii din rețeaua  de 

biblioteci teritoriale Telenești și 

din bibliotecile arondate 

CREP Telenești, 

Natalia Rotari 

Regulamentul privind 

evaluarea bibliotecilor 

publice: conținut și 

aplicabilitate 

Atelier profesional 

Bibliotecarii vor fi informați despre mecanismul de 

evaluare a bibliotecilor publice. 
30 ianuarie, 

2020 

18 bibliotecari din suburbiile 

municipiului Chișinău 

CNEPB BM 
„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Tatiana Coșeri  

Completarea raportului 

lunar ORT 

 Atelier profesional 

Dezvoltarea competențelor de elaborare a unui raport 
ORT. 

Ianuarie, 

2020 

Bibliotecarii noi angajați din 
rețeaua Orhei 

CREP Orhei 
Lidia Sitaru  

Organizarea unui 

eveniment cultural 
Training profesional 

Participanții își vor dezvolta abilități de organizare a unui 

eveniment cultural. 
Ianuarie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

Stepanida Țugui  

Elaborarea  suportului 

de curs   ”Conexiuni 

multiculturale- societate 
unită” Atelier profesional 

Suportul de curs are ca scop familiarizarea   adolescenților 

și tinerilor cu etniile din Republica Moldova: română, 

găgăuză, bulgară, romă, rusă, ucraineană și cu politicile 
UE în domeniul multiculturalității și a multietniilor. 

Ianuarie, 

2020 

Bibliotecarii din toate tipurile de 

biblioteci din  rețeaua de 

implementare a proiectului 
”Conexiuni multiculturale – 

societate unită”: Telenești,  

Râșcani, Comrat, Cahul, Soroca 

Centrele raionale 

de formare: 

Telenești, 
Râșcani, 

Comrat, 

Taraclia, Soroca 

Principiile de organizare  

și   implementare a unei 

campanii de advocacy 

Training profesional 

Formabilii vor dobândi cunoștințe  despre organizarea  
campaniilor de advocacy în favoarea bibliotecii;  vor 

obține abilități de mobilizare comunitară prin crearea  

grupurilor de cetățeni activi pentru rezolvarea  
problemelor identificate 

Ianuarie, 

2020, 

44 ore acad. 

 

Bibliotecarii din cadrul 
proiectului „Eu sunt promotorul 

schimbării” din raionul Telenești 

CREP Telenești 
Maria Furdui 



FEBRUARIE 2020 

Cum să distingem o  știre 

corectă de o știre falsă 

Atelier profesional 

Formabilii vor cunoaște mai multe instrumente de 

identificare a știrilor false și le vor aplica în activitatea 

personală și cu utilizatorii 

3 februarie, 

2020, 

12 ore acad. 

Bibliotecarii din raionul 

Telenești și arondate 

CREP Telenești 

Maria Furdui 

 

Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Youtube, Flickr 

Training profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 
promovarea în mediul social al activităților, în 

conformitate cu obiectivele de marketing ale BM. 

4 februarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Gr. 1 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

Ludmila Pânzari  

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. 

5-6 

februarie, 

2020 

Bibliotecari BNC „Ion Creangă” CEF BNC 
„Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

Maria Harea 

Utilizarea aplicației 

Piktochart 

Canva 
Atelier profesional 

Crearea infograficelor, posterelor, prezentărilor, 
fluturașilor și rapoartelor rapid și eficient, fără a avea 

experiență de design. 

5 februarie, 

2020 

Personalul de specialitate din 

biblioteca raională 

CREP Căușeni 

Oxana Groza  

Natalia Popușoi  
 

Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Youtube, Flickr 

Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

promovarea în mediul social al activităților, în 
conformitate cu obiectivele de marketing ale BM. 

5 februarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

Ludmila Pânzari  

Biblioteca bălțeană în 

anul 2019: 

valoare și impact în 

comunitate 

Atelier profesional 

Diseminarea și cunoașterea celor mai bune practici din 
rețeaua Bibliotecii, preluarea și adaptarea acestora la 

specificul fiecărei subdiviziuni. 

6 februarie, 

2020 

40 de bibliotecari din rețeaua 
Bibliotecii Municipale „Eugeniu 

Coșeriu” Bălți și locali 

CREP Bălți 

Victoria Țîcu  

Managementul tabletei 

Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențe în setarea tabletei, 

instalarea și actualizarea aplicațiilor pentru diverse 

categorii de utilizatori, utilizarea camerei foto, crearea 
unui filmuleț cu ajutorul aplicației Viva Video și altele. 

6 februarie, 

2020 
Bibliotecari BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila 

Odobescu 

Managementul 

voluntariatului 
Training profesional  

Personalul de specialitate vor obține competențele 

necesare pentru implementarea procesului de voluntariat 
în activitatea bibliotecilor. 

6 februarie, 

2020 

Bibliotecarii reţelelor Cahul, 

Leova, Cantemir 

CRFP Cahul 

N. Lupu  

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. 

7, 14, 21, 28 

februarie, 

2020 

Bibliotecari din rețeaua BM 

CNEPB BM 
„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Elena Taragan  



Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Facebook avansat, 

Instagram 
Atelier profesional 

Dobândirea competențelor necesare pentru promovarea în 

mediul social al activităților, în conformitate cu 

obiectivele de marketing ale BM. 

11 

februarie, 

2020 

Bibliotecari BM 
Gr. 1 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari 

Școala tânărului 

bibliotecar. 

Clasificarea Zecimală 

Universală. Evidența 

primară a colecțiilor.  
Curs 

Cunoașterea și însușirea Clasificării Zecimale Universale. 

Obținerea cunoștințelor referitor la evidența primară a 

colecțiilor. 

11 

februarie, 

2020 

Bibliotecarii noi angajați în reţea 
CRFP Cahul 
M. Mititelu  

Cultura lecturii: 

cunoștințe și deprinderi 

cheie esențiale pentru a 

participa activ în 

societățile contemporane  

Training profesional 

Rolul bibliotecii în promovarea lecturii. Dezvoltarea 

competențelor de cultura lecturii.  

Analfabetismul funcțional și lectură.  

Trainingul este organizat în cadrul Programului Național 
Lectura Central, ediția a 3-a, 2020. 

 

12 februarie 

2020, 

8 ore acad. 

Început: 

ora 10.00 

Personal de specialitate cu 

responsabilități de relații cu 

publicul din cadrul SNB  

C(S)FPC BNRM 

V. Osoianu 

E. Dmitric 

L. Povestca 

Metodologia de livrare a 

Programului Național 

„În drum spre casă” 

Training profesional 

Participanții vor învăța 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 și monitorizarea copiilor 
potențiale victime ale violenței și traficului, etc. 

12 

februarie, 

2020 

Bibliotecari BNC „Ion Creangă” CEF BNC 
„Ion Creangă” 

Elena Capustin  

Tamara Croitoru 

Gestionarea canalelor 

media sociale. 

Facebook avansat. 

Instagram 
Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

promovarea în mediul social al activităților, în 

conformitate cu obiectivele de marketing ale BM. 

12 

februarie, 

2020 

 

Bibliotecari BM 

Grupul 2 

CNEPB BM 
„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari 

Voluntariatul în 

bibliotecă  
Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

formarea culturii voluntariatului. 

12 

februarie, 

2020 

27 bibliotecari din rețeaua BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Tatiana Coșeri  

E –Guvernare 

Training profesional 

Scopul atelierului profesional de a forma abilități de 

navigare pe portalul egov.md. Plăți online. 

13 

februarie, 

2020 

Profesori și cetățeni doritori 

CREP Căușeni 

Natalia Popușoi  
Liuba Osipov  

Voluntariatul în 

bibliotecă  
Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

formarea culturii voluntariatului. 

13 

februarie, 

2020 

27 bibliotecari din rețeaua BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Tatiana Coșeri  



Managementul 

calculatorului  
Atelier profesional 

Participanții vor îmbunătăți abilitățile de cunoaștere a 

programelor Word, Excel, email, Facebook, Canva. 

17, 18, 20, 

21, 24, 26 

februarie, 

2020 

Bibliotecarii școlari, din 
biblioteci publice teritoriale și 

comunale, profesori, educatori, 

șomeri 
și alți doritori din comunitate  

 

CREP Căușeni 
Natalia Popușoi  

Svetlana 

Gargalîc  
Oxana Groza  

Liuba Osipov  

Elaborarea portofoliului 

serviciului modern de 
bibliotecă Training 

profesional 

Participanții vor obține abilități de elaborare a 

portofoliului SMB și de elaborare a instrumentelor de 
promovare a SMB. 

18 februarie 

2020 

Bibliotecari din bibliotecile 

publice teritoriale 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 
Tamara Croitoru 

Maria Harea 

Căutarea informațiilor. 

Căutarea după vedete 
Atelier profesional 

Orientarea în resursele informaționale de care dispune 

biblioteca: Internet, catalog electronic, blog-urile etc.  

Formarea competențelor de căutare și regăsire a 
informațiilor după  vedete de subiect (cuvinte-cheie, 

taguri). 

18 

februarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Grupul 1 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

E. Bocancea  
T. Foiu 

Servicii de bibliotecă. 

Relații cu publicul. 

Aspecte organizaționale 

și de conținut  

Atelier profesional 

Atelierul profesional este orientat de a intensifica relațiile 

profesionale (în baza comunicării, cunoașterii reciproce) 

între omologii profesioniști ai BNRM și centrelor 
biblioteconomice, bibliotecilor academice, universitare și 

formarea profesională de profil: Relații cu publicul. 

19 februarie 

2020, 

8 ore acad. 

Început: 

ora 10.00 

Șefii secțiilor relații cu publicul 

din centrele biblioteconomice 

departamentale, bibliotecile 
academice și universitare 

C(S)FPC BNRM 

T. Gheiceanu 

A. Tostogan 
L. Corghenci 

V. Popa 

Căutarea informațiilor. 

Căutarea după vedete 
 Atelier profesional 

Orientarea în resursele informaționale de care dispune 

biblioteca: Internet, catalog electronic, blog-urile etc.  

Formarea competențelor de căutare și regăsire a 
informațiilor după  vedete de subiect (cuvinte-cheie, 

taguri). 

19 

februarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Grupul 2 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

E. Bocancea  
T. Foiu 

Utilizarea aplicației 

Wondershare Filmora 

Instruire  
Atelier profesional 

Redactarea și prelucrarea secvențelor video și foto. 
Crearea filmulețelor, utilizarea aplicației pentru crearea 

materialelor Promo. Convertirea pieselor muzicale din 

format MP4 în MP3. 

19 

februarie, 

2020 

Bibliotecari cointeresați 
din raioanele arondate 

 

 

CREP Căușeni 

Natalia Popușoi  

Svetlana 
Gargalîc  

Oxana Groza  

Платные услуги 

публичных библиотек: 

потенциал и 

перспективы  

Оценка и анализ готовности читателей 

воспользоваться платными услугами библиотек. 
Номенклатура платных услуг: опыт библиотек 

Экономико-правовое регулирование платных услуг 

публичных библиотек разных типов. 

19 

februarie, 

2020 

Bibliotecari rețeaua Ciadîr-

Lunga 

CREP Ciadîr-

Lunga 
L. Monastîrlî  

L. Guboglo  

O. Popova  

Organizarea colecțiilor  

de bibliotecă 

Atelier profesional 

 
Formarea abilităților de organizare a colecțiilor de 

bibliotecă. Atribuirea cotei documentelor. Aranjarea 

documentelor la raft. 

19, 26 

februarie, 

2020, 

16 ore acad. 

Personal fără specializare în 
biblioteconomie 

CREP Telenești 
Efimia Lascov 

Elena Pospih 



Educație mediatică 
Atelier profesional 

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor dezvolta 
competențe de analiză și prelucrare a informațiilor, 

aplicând diverse metode și tehnici de lucru. 

20 februarie 

2020 

 
Bibliotecari BNC „Ion Creangă” 

CEF BNC 
„Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

Citire cu voce tare și 

învățare prin 

experimentare pentru 

copiii cu vârstele între 3 

și 10 ani. Tehnici 

utilizate de bibliotecari 

în metoda descoperirii 

asistate  
Training profesional 

Dezvoltarea la participanți a abilităților de identificare a 

metodelor interactive de citire pentru copii de diferite 
vârste. 

20 februarie 

2020 

10 bibliotecari din rețeaua 

Bibliotecii Municipale „Eugeniu 
Coșeriu” Bălți și locali 

Biblioteca 

Municipală 
„Eugeniu 

Coșeriu”/Centrul 

de Formare Bălți 
Victoria Țîcu  

Gala Serviciilor 

Inovative de Bibliotecă 

Promovarea Serviciilor Inovative, împărtășirea bunelor 
practici. 

20 

februarie, 

2020 

Bibliotecarii rețelelor Cahul, 
Leova, Cantemir 

CRFP Cahul 
T. Donici  

Centrele biblioteconomice 

– furnizori de programe 

educaționale 

Masă rotundă 

Aspecte organizaționale și de conținut privind formarea 

profesională continuă a personalului de specialitate din 

biblioteci. Masa rotundă este organizată în contextul 

prevederilor „Strategiei de consolidare și modernizare a 
rețelei bibliotecilor publice. 2017-2020”, precum și ale 

Regulamentului privind evaluarea bibliotecii publice. 

26 februarie 

2020, 

8 ore acad. 

Început: 

ora 10.00 

Responsabilii pentru formarea 

profesională continuă din 

cadrul centrelor 

biblioteconomice naționale, 
departamentale și teritoriale 

C(S)FPC BNRM 

L. Corghenci  

N. Țurcan,  

dr., hab.  
prof. univ. 

Chestionare online: 

operativ, eficient, gratuit  
Training profesional 

Participanții vor obține competențe în crearea 

chestionarelor și realizarea sondajelor online cu ajutorul 
platformelor Google Forms și Survey Monkey. 

26 

februarie, 

2020 

Bibliotecari pentru copii din 

bibliotecile publice teritoriale și 
bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 
Lilia Tcaci 

Microsoft Excel  
Atelier profesional 

Participanții vor obține abilități de lucru cu 
documentele în programul Excel. Vor învăța să utilizeze 

programul pentru calculul tabelar. 

27 

februarie, 

2020 

Bibliotecari BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari 

Accesul Deschis: 

oportunități pentru 

bibliotecile publice 

Atelier profesional 

Inițiere în Știința Deschisă și Accesul Deschis. Formabilii 

vor căpăta cunoștințe și deprinderi privind utilizarea 
resurselor în Acces Deschis. Resurse Educaționale 

Deschise. 

28 

februarie, 

2020 

Bibliotecarii reţelei Cahul, 

CRFP Cahul, 

S. Marian  

L. Strahoteanu  

Crearea afișelor în 

CANVA  
Training profesional 

Curs practic de design pentru bibliotecari. 
Februarie, 

2020 
Bibliotecari BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

E. Butnaru  

Crearea design-urilor în 

aplicația CANVA 

 Atelier profesional 

Dezvoltarea capacităților în crearea unui document 
utilizând un șablon prestabilit, inserarea unui background 

la o imagine sau logoul, inserarea unui text pe o imagine, 

Februarie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 
O. Apostol  

M. Veverița  



înserarea graficelor gata făcute, încărcarea propriile 
imagini. 

Evidența globală și 

primară a colecțiilor de 

bibliotecă  
Atelier profesional 

Bibliotecarii vor obține competențe în efectuarea evidenței 
primare și globale. 

Februarie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

A. Șendrea 

 

Clasificarea publicațiilor 

– tabele recente  
Atelier profesional 

Bibliotecarii vor căpăta abilități  de clasificare a 
publicațiilor și aranjare la raft. 

Februarie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 
Silvia Graur  

Educația mediatică 
Training profesional 

Participanții își vor dezvolta abilități de gândire critică 
pentru a depista propaganda și manipularea din noile mass 

media, vor putea deosebi o știre falsă de una adevărată, 

vor căpăta competențe de elaborare a știrilor, pentru a le 

putea livra ulterior comunităților lor. 

Februarie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 
A. Șendrea  

Organizarea Serviciilor 

Moderne de Bibliotecă 

Training profesional 

Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților 

bibliotecarilor în elaborarea portofoliului SMB și în 

desfășurarea lor. 

Februarie, 

2020 

Bibliotecarii noi angajați din 
rețeaua Orhei 

CREP Orhei 
Lidia Sitaru. 

Asigurarea durabilității 

unei campanii de 

advocacy 

Training profesional 

 
Formabilii vor  învăța care  sunt principiile de asigurare a  

durabilității  și sustenabilității unei campanii de advocacy 

și își  vor   forma  abilități de   asigurare a  durabilității 
campaniilor implementate. 

Februarie 

2020, 

34 ore acad. 

 

Bibliotecarii din cadrul 
proiectului „Eu sunt promotorul 

schimbării” din raionul Telenești 

CREP Telenești 
Maria Furdui  

MARTIE 2020 

Managementul tabletei 

Bibliotecarii vor obține competențe în setarea tabletei, 
instalarea și actualizarea aplicațiilor pentru diverse 

categorii de utilizatori, utilizarea camerei foto, crearea 

unui filmuleț cu ajutorul aplicației Viva Video și altele. 

3 martie, 

2020 
Bibliotecari BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
L. Odobescu 

Ora poveștilor în format 

modern Atelier 
profesional 

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. 

4 martie, 

2020 

 

Bibliotecari pentru copii din 

bibliotecile publice teritoriale și 
bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 
Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

Utilizarea rețelelor de 

socializare în 

promovarea Bibliotecii 

și a ofertei acesteia 

Training profesional 

Dezvoltarea la participanți a abilităților de utilizare a 

rețelelor de socializare în promovarea Bibliotecii și a 
ofertei acesteia. 

4 martie, 

2020 

10 bibliotecari din rețeaua 

Bibliotecii Municipale „Eugeniu 
Coșeriu” Bălți și bibliotecarii 

bibliotecilor publice teritoriale 

din zona de nord a Rep. 

Moldova 

CREP BM Bălți 

Diana Țurcanu  



Gestionarea canalelor 

media sociale.  
Training profesional 

SEO optimizarea în blog. Crearea articolelor seo-
optimizate. 

5 martie, 

2020 

Bibliotecari BM 
Grupul 1 

CNEPB BM 
„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari 

Informatizarea 

bibliotecii. Starea actuală 

și oportunități.  

Context național  
Atelier profesional 

Atelierul profesional este orientat de a intensifica relațiile 

profesionale (în baza comunicării, cunoașterii reciproce) 

între omologii profesioniști ai BNRM și centrelor 
biblioteconomice departamentale, bibliotecilor academice, 

universitare. Informatizarea bibliotecii. 

11 martie 

2020, 

8 ore acad. 

Început: 

ora 10.00 

Directori adjuncți, manageri 

funcționali-responsabili pentru 

informatizare din centrele 
biblioteconomice departamentale, 

bibliotecile academice și 

universitare 

C(S)FPC BNRM 

V. Borș 

V. Osoianu 
D. Silivestru 

S. Elașcu 

Metodologia de  

implementare a 

serviciului de bibliotecă 

“Literația pentru 

familie”  
Training profesional 

 
Formabilii se  vor familiarizați cu  principiile pedagogice 

și caracteristicile  psihologice ale generațiilor implicate în 

activitățile de literație; cu metode  și tehnici  de lectură 
pentru activități în cadrul familiei. 

11, 18 

martie, 

2020, 

12 ore acad. 

Personalul de specialitate din 
bibliotecile pentru copii 

CREP 
Telenești 

Elena Veștiman 

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. 

6, 13, 20, 27 

martie, 

2020 

Bibliotecari din rețeaua BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

ElenaTaragan  

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. 

12 martie, 

2020 

Bibliotecari pentru copii din 
bibliotecile publice teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 
„Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

Maria Harea 

 

Gestionarea canalelor 

media sociale.  
Training profesional 

SEO optimizarea în blog.  

Crearea articolelor seo-optimizate. 
12 martie, 

2020 

Bibliotecari BM 

Grupul 2 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 

ABRM  
Ludmila Pânzari 

Elaborarea portofoliului 

Serviciului Modern de 

bibliotecă 
Atelier profesional 

 

Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de elaborare și 

arhivare a materialelor și documentelor SMB. 

 

 

12 martie, 

2020 

 

Bibliotecarii - noi angajaţi în 

bibliotecă 

 

 
CRFP Cahul 

T. Donici  

Calcularea indicatorilor 

de performanță  
Training profesional 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

calcularea performanței. 
12 martie, 

2020 
27 bibliotecari din rețeaua BM 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

Tatiana Coșeri  



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. 

13 martie, 

2020 
Bibliotecari din r-l Căușeni 

CREP Căușeni 
Natalia Popușoi  

Liuba Osipov  

Aliona Manciu  

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. 

16 martie, 

2020 

Bibliotecari din raionul Căușeni 

și arondate 

CNEP Căușeni 

Popușoi Natalia 

Gargalîc 

Svetlana 

Lectura critică 

Training profesional 

 Vor fi prezentate și exersate practici de lectură critică 

derivate din stilul de lucru al filosofului francez Oscar 

Brenifier. Utilizând instrumentele dialogului socratic, 
participanții își vor cultiva abilități și atitudini care să le 

permită înțelegerea aprofundată a diferitor straturi ale 

textului cu care au de a face. Aceste abilități și atitudini le 

vor permite, ulterior, să faciliteze o asemenea înțelegere și 
altor persoane cu care vor lucra, în practica lor 

profesională, individual sau în grupuri. 

17-19 

martie 

2020,  

3 zile 

24 ore acad. 

Început: ora 

10.00  

Responsabilii pentru  dezvoltarea 

competenței de cultura lecturii din 

centrele biblioteconomice  
teritoriale 

Grupul 1 

C(S)FPC 

BNRM, 

Alex Cosmescu,  
MA în filozofie, 

expert 

 

Organizarea cataloagelor 

tradiționale de bibliotecă 
Training profesional 

 

Formabilii  vor fi familiarizați   cu  cerințele de gestionare 

corectă a cataloagelor: alfabetic, sistematic. 
 

 

18, 25 

martie, 

2020,   

16 ore acad. 

 

Personal angajat cu studii din 

alte domenii de profil decât în 
biblioteconomie și științe ale 

informării 

 

CREP Telenești, 

Efimia Lascov 
Elena Pospih 

Alcătuirea unui CV 

Europass  

Atelier profesional 

Participanții vor învăța cum să-și realizeze un CV 
Europass. 

19 martie, 

2020 

Bibliotecari BNC „Ion Creangă” CEF BNC 
„Ion Creangă” 

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

Lectura critică 
Training profesional 

Vor fi prezentate și exersate practici de lectură critică 
derivate din stilul de lucru al filosofului francez Oscar 

Brenifier. Utilizând instrumentele dialogului socratic, 

participanții își vor cultiva abilități și atitudini care să le 
permită înțelegerea aprofundată a diferitor straturi ale 

textului cu care au de a face. Aceste abilități și atitudini le 

vor permite, ulterior, să faciliteze o asemenea înțelegere și 

altor persoane cu care vor lucra, în practica lor 
profesională, individual sau în grupuri. 

20-22 

martie 

2020, 

3 zile 

24 ore acad. 

Început: ora 

10.00 

Responsabilii pentru  dezvoltarea 
competenței de cultura lecturii din 

centrele biblioteconomice  

teritoriale 
Grupul 2 

C(S)FPC BNRM 
Alex Cosmescu,  

MA în filozofie, 

expert 

Crearea şi optimizarea 

unui blog 
Seminar 

Participanţii vor obţine competenţe şi îşi vor dezvolta 

abilităţi de creare a unui blog: paşii pe care trebuie să-i 
urmeze, regulile pentru a avea un blog de succes, 

22 martie,  

1 zi, 8 ore 

academice 

Bibliotecarii din centre de 

excelență și colegii de profil 
tehnic 

CBD, 

 BTŞ UTM 
Valentina 

Stratan 



sfaturi practice pentru crearea şi optimizarea unui blog 
corporativ etc. 

Început: ora 

10.00 

Managementul 

calculatorului  
Atelier profesional 

Participanții vor îmbunătăți abilitățile de cunoaștere a 

programelor Word, Excel, email, Facebook, Canva.  

23-27 

martie, 

2020 

Bibliotecarii școlari, din 

biblioteci publice teritoriale și 
comunale, profesori, educatori, 

șomeri și alți doritori din 

comunitate  

 

CREP Căușeni 

Natalia Popușoi  
Svetlana 

Gargalîc  

Oxana Groza  

Liuba Osipov  

Праздник в 

библиотеке: 

организация и 

технология проведения  

Atelier profesional 

Инновационные формы мероприятий: организация и 

технология проведения. Аудио и видео 

сопровождение мероприятия. Оформление 

библиотечного пространства 
Информационно-библиографическое сопровождение 

праздника Оформление паспорта мероприятия. 

25 martie, 

2020 

Bibliotecari rețeaua Ciadîr-

Lunga 

CREP  

Ciadîr-Lunga 
L. Monastîrlî  

L. Guboglo  

O. Popova  

Cum se scrie o istorie de 

succes Atelier profesional 

Participanții vor învăța cum pot să scrie o istorie de 

succes. 
26 martie, 

2020 

Bibliotecari BNC „Ion Creangă” CEF BNC 

„Ion Creangă” 
Tamara Croitoru 

Eugenia 

Mocrinschi 

Metodologia  de 

organizare a SMB care 

oferă acces la informație 

de interes comunitar 
Atelier profesional 

Formabilii vor  obține cunoștințe și competențe de a 

organiza în biblioteci serviciile: Biblioteca vie; Cafenea 

publică,  Punct mobil de informare; Colțișorul  

”Comunitatea mea”. 
 

27 martie, 

2020, 

12 ore acad. 

 

Bibliotecari din bibliotecile 

publice teritoriale  pentru adulți 

din raionul Telenești și arondate 

CREP Telenești 

Aurelia 

Dobjanschi 

Ora să ŞTIM 

Ședință regională de 
Retreat 

Participanții vor dezvolta competențe de lucru cu copiii de 

vârsta 3-10 ani. 
31 martie, 

2020 

Bibliotecarii rețelelor Cahul, 

Leova, Cantemir 

CRFP Cahul 

T. Donici  

Prezentarea manualului  

”Educația media pentru 

bibliotecari”  
Training profesional 

 

Formabilii vor învăța cum să utilizeze  manualul  în 

activitatea cu utilizatorii 

31 martie, 

2020, 

4 ore acad. 

Bibliotecarii din raionul 

Telenești 

CREP Telenești 

Maria Furdui 

Organizarea unei ședințe 

în cadrul Serviciului 

Modern de Bibliotecă 
Training profesional 

Dobândirea aptitudinilor de desfășurare a unei ședințe 

SMB structurate. 
Martie, 

2020 

Bibliotecarii noi angajați din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

Lidia Sitaru  



Aplicația AVATAN 

pentru editarea 

fotografiilor  
Atelier profesional 

Dobândirea capacităților de decupare și prelucrare a 

fotografiilor. 
Martie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 
O. Apostol  

M. Veverița  

Elaborarea referințelor 

bibliografice 
Atelier profesional 

Dezvoltarea abilităților bibliotecarilor în elaborarea 

referințelor bibliografice. 
Martie, 

2020 

Bibliotecarii noi angajați din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

E. Crudu  
E. Turcin  

Povesti digitale  
Atelier profesional 

Dezvoltarea competențelor de creare a poveștilor digitale. 
Martie, 

2020 
Bibliotecarii din rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

E. Manole  

Inovații în biblioteci  
Atelier profesional 

Dezvoltarea capacităților intelectuale ale bibliotecarilor în 

crearea, monitorizarea și dezvoltarea unei biblioteci 
moderne. 

Martie, 

2020 

Bibliotecarii noi angajați, 

Bibliotecarii școlari 

CREP Orhei 

Lucia. Brehoi  

Descrierea bibliografică 

a documentului  

Atelier profesional 

Ghidarea bibliotecarilor în regulile descrierii bibliografice 

a documentului: zonele, elementele componente si 

punctuația specifică, exemple de descriere bibliografică și 

analitică a cărților și publicațiilor seriale 

Martie, 

2020 

Bibliotecari noi angajați la BM 

„B.P. Hasdeu” 

CNEPB BM 

„B.P. Hasdeu”, 
ABRM  

Claudia Tricolici  

 


