
OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE 

DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,  

 TRIMESTRUL 4, ANUL 2020 (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: lcorghenci@bnrm.md   Facebook:  

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

 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  

 BPR – Biblioteca Raională 

 BPM – Biblioteca Municipală 

 BȘI – Biblioteconomie și Științe ale Informării 

 

Tema, subiectul, genul 

activității (curs, atelier, 

sesiune, masă rotundă 

etc.)  

Descrierea succintă a conținutului Perioada Grup-țintă 

Instituția de 

formare/ 

Formator 

OCTOMBRIE 2020 

Protecția mediului și a 

apelor  

Curs 

 

Participanții vor dezvolta competențe de a iniția o 

echipă performantă a membrilor comunității, motivați, 

încrezuți că ei sunt capabili să inițieze, să organizeze, 

să conducă și să disemineze activități ce țin de igiena și 

protecția mediului 

1 octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Cahul 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul 

CREP T. Donici  

Elaborarea testelor în 

Google Forms 

Training 

 

Participanții vor obține competențe în crearea testelor 

online cu ajutorul aplicației Google Forms. 
2 octombrie 

2020 

Angajați ai 

bibliotecilor 

publice 

raionale/municipal

e direcțiilor 

cultură/educație, 

implicați în 

organizarea 

Concursului 

CEF BNC „Ion 

Creangă” 

L. Tcaci 

T. Croitoru 

mailto:lcorghenci@bnrm.md
https://www.facebook.com/cfpc.bnrm/
mailto:cef@bncreanga.md
mailto:centrulcreanga@gmail.com
mailto:centrulnationalexcelenta@gmail.com
http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form


național „La 

izvoarele 

înțelepciunii” 

E –Guvernare 

Atelier 

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se 

navigează pe portalul egov.md. Plăți și achitări 

online. Programări online 

2, 9,16,23 

octombrie 

2020 

Bibliotecari din 

raioanele    

arondate 

 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

O. Groza  

Sv. Gargalîc  

Drepturile omului şi 

mobilizare comunitară 

Atelier 

Formabilii se  vor familiariza  cu drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului; vor cunoaşte 

cadrul normativ/legislativ internațional și național 

referitor la drepturile omului şi vor conștientiza cum  

să-şi exercite/ revendice propriile drepturi şi drepturile 

altor persoane atunci când participă la procesul 

decizional 

2,5,9 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Cahul 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul, 

CREPB S. Marian  

Cultura 

voluntariatului 

Curs 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

atragerea, selectarea și implicarea voluntarilor în 

activitatea bibliotecilor 

6 octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

Elena Manole 

Advocacy 

Training 

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă 

dintre bibliotecar și APL, strategii utile prin care 

biblioteca obține beneficii în activitate 

6,7 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

raionul Anenii Noi 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

Gestionarea canalelor 

social media. Facebook 

avansat  

Follow-up 1 

Bibliotecarii vor obține abilități de administrare a 

paginilor Facebook 

6-8 

octombrie 

2020 

Bibliotecari BM  

„B.P. Hasdeu”, 

Chișinuă 

BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

L. Pînzari 

G. Bulduma 

Protecția mediului şi a 

apelor  

Curs 

 

Formabilii vor obţine competenţe în  design,  utilizând 

un  instrument popular  Canva pentru a elabora 

materiale promoţionale ce ţin de protecţia mediului 

6, 7, 8 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii 

rețelei Cahul 

BR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul 

CREPB T. Donici  

Organizarea 

cataloagelor 

tradiționale de 

bibliotecă  

Training 

Formabilii vor fi familiarizați cu cerințele de 

gestionare corectă a cataloagelor: alfabetic, sistematic 

6,13, 20 

octombrie 

2020 

Personal angajat 

cu studii din alte 

domenii de profil 

decât în BȘI 

CREPB Telenești, 

E. Lascov  

E. Pospih  

Crearea clipurilor de 

promovare pe rețele 

sociale. Aplicații 

android. 

Dezvoltarea competențelor digitale ale bibliotecarilor. 

Algoritmul creării clipurilor de promovare pe rețelele 

sociale. Utilizarea aplicațiilor android – sistem de 

operare pentru smartphon-uri şi tablete. 

7 octombrie, 

2020 

4 ore acad.  

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNRM cu 

responsabilități de 

V. Botnaru, expert 

Irex Europe 



 Ciclul „Incluziunea 

digitală a 

bibliotecarului” Atelier 

profesional 

promovare a 

serviciilor/produse

lor 

Tabla interactivă: cum 

să lucrezi cu ea 

Instructaj 

Principii de funcționare a tablei interactive. Accesorii 

din dotare. Acțiuni realizabile 
8 octombrie 

2020 

Formatorii din 

cadrul BNRM 

E. Muntean 

Lectura Critică 

Atelier 

 

Dezvoltarea competențelor de a analiza critic un text 

literar, de a învață să expui corect, logic și pe înțelesul 

tuturor ideile 

8 octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 
CREP Orhei 

N. Mihailov Globa 

Descrierea 

bibliografică analitică 

a documentelor 

Atelier 

Formabilii își vor dezvolta abilitățile de descriere 

corectă a contribuțiilor din culegeri, reviste, ziare 

 

8, 15, 22 

octombrie 

2020 

Personal angajat 

cu studii din alte 

domenii de profil 

decât în BȘI 

CREPB Telenești, 

E. Lascov  

Cultura calității.  

Modulul 4: Acțiuni de 

tratarea a riscurilor și 

oportunităților 

Curs 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

identificarea riscurilor și oportunităților 

9 octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua BM și 

suburbiile mun. 

Chișinău, din 

bibliotecile 

arondate 

BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

T. Coșeri 

O profesie ce cuprinde 

întreg universul 

Forum  profesional 

Bibliotecarii din bibliotecile publice din rețea își vor 

împărtăși experiența profesională și vor disemina 

practicile de succes 

9 octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua de 

biblioteci din 

Telenești 

CREPB Telenești, 

A.Dobjanschi  

Educație mediatică 

Training 

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 

12 

octombrie 

2020 

Bibliotecari din 

raioanele arondate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

Sv. Gargalîc  

Noua lege a 

bibliotecilor și noi 

regulamente pentru 

implementare 

Atelier de informare 

Bibliotecarii vor fi informați despre noile regulamente 

aprobate, care urmează a fi aplicate în vederea 

implementării prevederilor Legii cu privire la 

biblioteci nr. 160 din 20.07.2017. 

15 

octombrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC „Ion 

Creangă” 

E. Bejan 

Evaluarea activității de 

bibliotecă 

Runda de întrebări și 

răspunsuri online 

Prevederi generale ale Regulamentului privind 

evaluarea bibliotecilor publice. Cunoașterea 
componentei documentare instituționale. Recomandări 

 13 

octombrie, 

2020 

2 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile publice 

teritoriale,  

L. Corghenci 



 privind corespunderea criteriilor minime stabilite 

pentru evaluare. 

rețeaua Ungheni 

Новый формат 

работы  библиотек.  

Подготовка и 

проведение   onlain- 

мероприятий 

 

Работа библиотек в удаленном режиме: креативные 

практики в библиотеках. 

Позицирование библиотек во внешнем 

пространстве. PR  в библиотеке – способ создания 

имиджа.(Печатный  PR –афиши, закладки, 

листовки, буклеты) 

Обсуждение. Обмен опытом библиотекарями 

сельских библиотек. 

13 

octombrie 

2020 

Библиотекари 

Чадыр-Лунгского 

района 

РЦПО Ciadîr-

Lunga 

Л..Манастырлы  

М. Жимжим  

Organizarea și 

funcționarea 

Sistemului de Control 

Intern Managerial 

Atelier de informare și 

discuții 

Gestionarea riscurilor de fraudă și corupție ca parte 

componentă a managementului riscurilor. Harta 

riscurilor de fraudă corupție a BNRM.  Măsuri de 

eliminare / minimizare a riscului de corupție.  Funcții 

sensibile 

14 

octombrie 

2020 

4 ore acad. 

Managerii 

superiori și 

funcționali (șef 

secții, centre) din 

cadrul BNRM 

Sv. Barbei 

Protecția mediului și a 

apelor 

Curs 

Ecosisteme din localitate. Vorbește deschis despre 

reciclare 
13-14 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Cahul, 

utilizatori 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul 

CREPB  

T. Donici  

Gestionare bloguri 

Training 1 

Dezvoltarea abilităților de administrare a blogului 

(creare postări, personalizare, configurare,  

analiză statistici) 

13-15 

octombrie 

2020 

Bibliotecari BM  

„B.P. Hasdeu”, 

Chișinău 

BM „B.P. 

Hasdeu”, CNEPB 

L. Pînzari 

G. Bulduma 

Elaborarea 

materialelor media 

Training 

 

Participanții vor obține abilități de lucru în elaborarea 

unor materiale media, video-uri, postere pentru 

promovarea activităților de bibliotecă. 

15 

octombrie 

2020 

Bibliotecari pentru 

copii din 

bibliotecile publice 

teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

E. Bejan 

L. Caneev 

Fișa postului: 

elaborare și conținut 

Atelier 

Abilități de elaborare a fișei conform cerințelor Noului 

Regulament organizare de funcționare a BM 
15 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

V. Lozinschi 

Metodologia de 

implementare  a 

serviciului de 

bibliotecă ”Conexiuni 

multiculturale” 

Formabilii vor fi familiarizați cu  experiența  a 5 

biblioteci publice din Moldova, care au implementat 

proiectul respectiv. Vor obține cunoștințe și suport 

metodic pentru planificarea și implementarea unui 

16 

octombrie 

2020 

Directorii din 

bibliotecile publice 

din Republica 

Moldova 

CREPB Telenești, 

M. Furdui  



Seminar serviciu de cunoaștere și promovare a 

multiculturalității 

Instrumentul Google 

Drive 

Atelier 

 

Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a GoogleDrive - 

instrument de prelucrare și stocare online a fișierelor 

cu posibilitate de a lucra în grup concomitent la același 

document. 

19 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

L. Brehoi 

Cultura 

voluntariatului 

Curs 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

implementarea procesului de voluntariat în activitatea 

bibliotecilor. 

20, 22, 28,29 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

L. Brehoi 

Servicii de referințe: 

definiții, organizare, 

conținut, evidență 

Învățăm prevederile 

„Regulamentului 

privind  

serviciile prestate de 

bibliotecile publice” 

Atelier profesional 

online 

Atelierul se axează pe activitățile ce țin de prestarea 

referințelor bibliografice tradiționale și serviciilor de 

referințe electronice – servicii de bază, oferite gratuit 

de către biblioteca publică.  

Algoritmul referințelor bibliografice și factologice 

21 

octombrie, 

2020 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

centrele 

biblioteconomice, 

responsabile  

pentru activitatea 

profesională a 

rețelei 

L Corghenci 

A.Tostogan 

 

Deprinderi eficiente de 

Word 

Training 

Participanții vor obține abilități de lucru cu 

documentația în programul Word, elaborare de 

diagrame, tabele, etc. 

21 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

M. Veverița 

Prezentarea și 

promovarea cărții 

Atelier 

Obținerea informației cum se prezintă o carte: date 

despre autorul si apariția cărții,  subiectul general, 

personajele favorite si principale, evidențierea 

mesajului/ mesajelor cărții 

21 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

raionul Căușeni și 

raioanele arondate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

O. Groza  

Prevenirea și 

combaterea 

stereotipurilor formate 

prin intermediul 

imaginilor din mass-

media 

Training 

Dezvoltarea la participanți a abilităților de gândire și 

analiză critică a informației primite. 

22 

octombrie 

2020 

15 bibliotecari din 

zona de nord a 

Republicii 

Moldova 

CREP Bălți 

BM „E. Coșeriu” 

E. Voițeniuc  

 

Cultura informației 

Atelier 

Bibliotecarii vor afla ce trebuie să cunoască utilizatorii 

pentru a folosi informațiile în mod etic și corect 
23 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

T. Lanovenco  



Managementul 

Calculatorului 

Curs 

Curs destinat bibliotecarilor, care nu au trecut aceste 

instruiri, sau care au nevoie de abilități adăugătoare 
26-30 

octombrie 

2020 

Bibliotecari 

începători, 

bibliotecari 

interesați 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

Sv. Gargalîc  

Crearea de postere în 

biblioteca publică 

Atelier profesional 

online  

Crearea de postere în programul Canva 

(în limba rusă) 
27 

octombrie 

2020, 

4 ore 

academice 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul bibliotecilor 

publice din UTA 

Găgăuzia 

V. Bantaș 

Gestionare bloguri 

Training 2 

Dezvoltarea abilităților de administrare a blogului 

(creare postări, personalizare, configurare,  

analize statistice) 

27-29 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB L. Pînzari 

G. Bulduma 

Gestionarea canalelor 

Youtube 

Follow-up 

Dezvoltarea abilităților de administrare a canalului 

Youtube al bibliotecii  

 (publicare, distribuire, statistici) 

28 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

 L. Pînzari 

G. Bulduma 

Crearea de infografice 

și postere 

Ciclul „Incluziunea 

digitală a 

bibliotecarului”  

Atelier profesional 

Formabilii vor învăța trăsăturile caracteristice, 
cerințe pentru poster/infografic. Dezvoltarea 

competențelor de elaborare/creare a 
posterului/infograficului.  

28 

octombrie, 

2020 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile 

școlare, de liceu, 

gimnaziu, de 

colegii, centre de 

excelență 

V. Bantaș 

V. Popa 

Metodologia de 

implementare a 

Programului „Literație 

pentru familie”  

Training 

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. 

29 

octombrie 

2020 

Bibliotecari pentru 

copii din 

bibliotecile publice 

teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

M. Harea 

T. Croitoru 

Cultura calității. 

Modulul 5: Informații 

documentate 

Curs 

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru 

implementarea informației documentate 

30 

octombrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua BM și 

suburbiile mun. 

Chișinău, din 

bibliotecile 

arondate 

BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

T. Coșeri 

Marketingul lecturii 

Training profesional 

online 

Trainingul este organizat în contextul ediției a 3-a a 

Programului Național LecturaCentral. Abordări 

Data 

rezervată 

4 ore acad. 

25 formabili din 

cadrul SNB 
T. Ciocoi,  

dr. hab., 

conferențiar 



 conceptuale. Influențe asupra necesităților cititorilor. 

Influențe asupra pieței cărții.  

Calitatea și cultura lecturii 

universitar, 

Universitatea de 

Stat din Moldova 
Valorificarea 

dimensiunii de gen în 

relația  de cuplu și 

familie 

Training online 

CE va testa un nou program de instruire în colaborare 

cu Fundația pentru Educația Non-Formală.   Formabilii 

vor înțelege noțiunea și esența egalității de gen și 

formarea rolurilor de gen, vor determina importanța  și 

valoarea parteneriatului de gen pentru consolidarea 

relațiilor între persoane  

Octombrie 

2020 

2 ore acad. 

100  de adolescenți 

din 5 localități din 

raion 

CREPB Telenești, 

M. Furdui 

NOIEMBRIE 2020 

Elaborarea 

programului anual de 

activitate 

Atelier 

Dezvoltarea competențelor de elaborare a unui 

program de activitate. 
2,3 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

S. Țugui 

 

Managementul 

Calculatorului 

Curs 

Curs destinat bibliotecarilor, care nu au trecut aceste 

instruiri, sau care au nevoie de abilități adăugătoare 
2-6 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari 

începători, 

bibliotecari 

interesați 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

Sv. Gargalîc  

Planul anual:  

design și conținut 

Workshop 

Arhitectura Planului instituțional și elaborarea Planului 

instituțional: componenta de obiective generale, 

acțiuni; componenta bugetară; componenta de 

implementare (monitorizare și raportare) 

3 noiembrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

M. Harjevschi 

Gestionarea canalelor 

social media. Facebook 

avansat  

Follow-up 2 

Bibliotecarii vor obține abilități de administrare a 

paginilor Facebook 

3-5 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

.L.Pînzari 

G. Bulduma 

Acces Deschis: 

oportunități pentru 

bibliotecile  publice. 

Accesul la revistele/ 

articolele în acces 

deschis  

Training 

Formabilii  vor fi familiarizați cu noțiunea de acces 

deschis; vor identifica resurse  cu acces deschis, 

punându-se accent pe IBN și DOAJ 

3-5 

noiembrie 

2020 

 

Personalul de 

specialitate din 

BPR și rețea cu 

responsabilități de 

prestare a 

serviciilor  

CREPB Telenești, 

N. Rotari  

Cum utilizăm spațiul 

de stocare  Google 

Drive 

Formabilii vor învăța  cum să utilizeze aplicație, cum 

să creeze fișiere online, să lucreze în comun la ele și să 

le stocheze 

3-5 

noiembrie 

2020 

Personalul de 

specialitate  

din BPR și rețea 

CREPB Telenești, 

E. Pospih  



Atelier 

BIBLIOTECA 

ANULUI 2021 

Forumul Managerilor, 

ediția a 25-a 

Reuniunea profesională are drept scop de a determina 

prioritățile și axele profesionale pentru Anul 

Biblioteconomic 2021, de a centra eforturile 

bibliotecilor pentru conexiunea priorităților naționale, 

teritoriale și instituționale 

4 noiembrie, 

2020 

Managerii 

superiori ai 

bibliotecilor 

naționale, publice 

teritoriale, din 

învățământ, 

specializate. 

ai Camerei 

Naționale a Cărții, 

cadre didactico-

științifice 

BNRM, MECC, 

CBN 

Mesajul de 1 minut – o 

strategie de atragere a 

partenerilor 

Atelier 

 5 noiembrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

E. Bejan 

Povești create în benzi 

desenate  

Training 

 

Participanții vor învăța să creeze, pe diferite platforme 

gratuite sau cu ajutorul unor aplicații, povești în benzi 

desenate. 

6 noiembrie 

2020 

Bibliotecari pentru 

copii din 

bibliotecile publice 

teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

C. Savin 

T. Croitoru 

Gestionarea 

documentelor de 

bibliotecă 

Atelier 

Formabilii vor actualiza cunoștințele  în  dezvoltarea și 

gestionarea documentelor  de bibliotecă 

7, 14 

noiembrie 

2020 

Personalul de 

specialitate 

din BPR și rețea 

CREPB Telenești, 

E. Pospih  

 

Evidența globală și 

primară a colecțiilor de 

bibliotecă 

Atelier 

Bibliotecarii vor obține competențe în efectuarea 

evidenței primare și globale 
9 noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

A. Șendrea  

Lectura 

în contextul mișcării 

Știința Deschisă 

Conferință publică 

Trainingul este organizat în contextul ediției a 3-a a 

Programului Național LecturaCentral și a Zilelor 

Științei la BNRM.  

10 

noiembrie, 

2020 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB  

N. Țurcan,  

dr. hab.,  

prof. univ. 

QUIZ-uri de lectură și 

cultură generală  

Training 

Participanții vor învăța să realizeze pe diferite 

platforme gratuite QUIZ-uri de lectură și cultură 

generală. 

10 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

L. Tcaci 



 T. Croitoru 

Raportul anual: design 

și conținut 

Workshop 

Arhitectura Raportului instituțional și elaborarea 

Raportului instituțional. Structură și conținut.   

10 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari BM BM. „B.P. 

Hasdeu” 

CNEPB 

M. Harjevschi 

Gestionare bloguri 

Training 3 

Dezvoltarea abilităților de administrare a blogului 

(creare postări, personalizare, configurare, analiză 

statistici) 

10-12 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

L. Pînzari 

G. Bulduma 

Educație mediatică 

Training 

Participanții  vor obține abilități în domeniul educației 

mediatice: procesul de accesare , analiză, evaluare și 

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

forme mediatice. 

10 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari din 

raioanele arondate 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

Sv. Gargalîc  

Forumul 

Cercetătorilor 

Identificarea priorităților, axelor privind activitatea de 

cercetare în biblioteconomie și științe ale informării.  

Învățământul biblioteconomic – 60 de ani.  

Totaluri ale concursurilor naționale, lansate de ABRM. 

Lansare de publicații profesionale 

11 

noiembrie, 

2020 

Manageri, personal 

de specialitate cu 

responsabilități de 

cercetare din 

cadrul SNB 

BNRM, MECC 

Planificarea activității 

de bibliotecă 

Instrucțiuni/recomandări privind elaborarea 

programului de activitate a subdiviziunilor bibliotecii. 
12 

noiembrie, 

2020 

4 ore acad. 

Managerii 

superiori, 

funcționali ai 

BNRM 

E. Pintilei 

Sv. Barbei 

V. Osoianu 

A. Tostogan 

A. Muntean 

Cadrul de 

reglementare 

Webinar informativ 

 

Webinarul este organizat în scopul familiarizării 

personalului de specialitate cu noul cadru de 

reglementare 

12 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Cahul 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”,Cahul 

CREPB 

A. Caraman  

Отчетность за 2020 

год, планирование 

работы и 

продвижение 

библиотечных услуг 

на 2021 год 

Составление статистических отчетов 6с за 2020 

год: ошибки, требования, методические 

рекомендации Заполнение онлайн-отчета 6с по 

статистическим отчетам. Требования.  Анализ 

ошибок при заполнении. 

Вопросы аккредитации и оценивания библиотек 

12 

noiembrie 

2020 

Библиотекари 

Чадыр-Лунгского 

района 

РЦПО Ciadîr-

Lunga 

Л. Манастырлы 

М. Жимжим  

Е. Орманжи  

Clasificarea 

documentelor 

Atelier 

Bibliotecarii vor dobândi abilități  de clasificare a 

documentelor de bibliotecă, de  aranjare a acestora la 

raft 

13 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

V. Frunză 



Anul 2021 –

oportunități de 

dezvoltare 

Atelier profesional 

Dezvoltarea abilităților de identificare a formelor noi 

de organizare a activității bibliotecii în anul 2021 în 

contextul restricțiilor impuse de pandemie 

16 

noiembrie 

2020 

15 bibliotecari 

Rețeaua BM  

„Eugeniu 

Coșeriu” și zona 

de nord a RM 

CREP Bălți 

BM „E. Coșeriu” 

L. Ouș  

V. Țîcu  

Servicii de împrumut 

de documente: definiții 

standardizate, 

organizare, conținut 

Învățăm prevederile 

„Regulamentului 

privind  

serviciile prestate de 

bibliotecile publice” 

ePortofoliu educațional 

ePortofoliul educațional reflectă definițiile 

standardizate și identifică specificul serviciilor gratuite 

de bază, oferite de către biblioteca publică: consultarea 

pe loc a documentelor, împrumutul și utilizarea 

documentelor în incinta bibliotecii, împrumutul la 

domiciliu al documentelor tipărite și Împrumutul 

interbibliotecar național (cu excepția costurilor de 

reproducere și expediere prin poștă). ePortofoliul va fi 

accesat integral http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-

libraries/resource-center 

17 

noiembrie 

2020 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

L. Corghenci 

Metodologia 

Campaniei „Ora de 

Programare” în cadrul 

inițiativei globale 

„Hour of Code - 2020” 

Training 

Participanții vor cunoaște scopul și obiectivele 

Campaniei „Ora de coding la bibliotecă” în cadrul 

inițiativei globale „Hour of Code” și vor obține 

abilități de organizare a orei de programare conform 

unei metodologii speciale. 

17 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari pentru 

copii din 

bibliotecile publice 

teritoriale și 

bibliotecile școlare 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

L. Tcaci 

L. Caneev 

Crearea postărilor pe 

rețelele sociale 

Ciclul „Incluziunea 

digitală a 

bibliotecarului”  

Atelier profesional 

 

Formabilii vor cunoaște tipurile de postări pe rețelele 

de socializare. Identificarea regulilor și instrumentelor 

de editare foto/video. 

 

18 

noiembrie, 

2020 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNRM cu 

responsabilități de 

promovare a 

serviciilor/produse

lor 

L. Șevciuc, 

jurnalistă, 

cofondatoarea 

Proiectului media 

CU SENS 

Descrierea 

bibliografică 

Atelier 

Formarea deprinderilor de selectare și înregistrare a 

surselor de informare la elaborarea publicațiilor 

bibliografice (bibliografii, biobibliografii, liste 

bibliografice). 

18, 24 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

C. Tricolici 

http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center
http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center


Utilizarea resurselor în 

Acces Deschis. 

Instrumentul 

Bibliometric  Național 

Atelier profesional 

Participanții vor asimila competențe de cultura 

informației pentru accesarea operativă a surselor de 

informare. 

18 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

E. Crudu  

Cultura calității. 

Modulul 7: 

Neconformitatea și 

acțiune corectivă 

Curs 

Bibliotecarii vor obține cunoștințe despre 

îmbunătățirea activității 

20 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua BM și 

suburbiile mun. 

Chișinău, din 

bibliotecile 

arondate 

BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

T. Coșeri 

Cum să construim 

prezentări bune pentru 

a obține rezultate 

dorite 

Atelier 

Formabilii vor învăța  metodologia de creare a unei 

prezentări inovative și atrăgătoare pentru a avea   

succes la public 

23,25 

noiembrie 

2020 

Personalul de 

specialitate cu 

responsabilități de 

prestare a 

serviciilor din BPR 

și rețea 

CREPB Telenești, 

N. Rotari  

Elaborarea Raportului 

analitic anual 

Atelier 

Dezvoltarea competențelor de elaborare a unui Raport 

analitic anual 

23-25 

noiembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

CREP Orhei 

S. Țugui  

Utilizarea aplicațiilor 

Google în activitatea 

profesională 

Modulul 1: Utilizarea Gogle Drive 

Familiarizarea cu aplicațiile și testarea acestora: Docs, 

Sheets, Slides, Forms, Drawing. Explorarea funcțiilor 

Google. Organizarea accesului în comun la 

documentele în cazul lucrului în echipă 

 

25 

noiembrie 

2020, 

6 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile 

școlare, de liceu, 

gimnaziu, de 

colegii, centre de 

excelență 

 V. Popa 

E. Dmitric 

Programul Național 

„Lectura Central” 

Усиление роли и места библиотеки в 

стимулировании чтения, продвижении культуры 

чтения, развитии партнерских отношений с 

заинтересованными сторонами 

Профессиональное чтение в контексте 

неформального обучения сотрудников библиотек. 

Воспитание культуры информации / чтения; 

Мотивация, стимулирование членов сообщества к 

участию в продвижении книг и чтении 

26 

noiembrie 

2020 

Библиотекари 

Чадыр-Лунгского 

района 

РЦПО Ciadîr-

Lunga 

Л. Манастырлы 

М. Жимжим  

Е. Орманжи  



Crearea și gestionarea 

documentelor 

hypertextuale 

Atelier 

Scopul atelierului “Crearea și gestionarea 

documentelor hypertextuale” constă în familiarizarea 

bibliotecarilor cu noțiunile de hypertext şi hyperlink, 

cu tipurile de documente hypertextuale,  în formarea 

deprinderilor de utilizare a trimiterilor/referințelor 

hypertextuale, în elaborarea bibliografiilor 

hypertextuale (cu linkuri directe la sursa originală) 

 

29 

noiembrie 

2020 

Bibliotecari BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

E. Ungureanu 

Biblioteca şi 

comunitatea 

Atelier 

Participanții își vor spune opiniile despre activitatea 

bibliotecii și vor propune activități pentru comunitate 

30 

noiembrie 

2020 

utilizatori BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul, 

CREPB D. Doicov  

Repere metodologice 

pentru implementarea 

Serviciului de 

Bibliotecă „Ora să 

știm” 

Atelier 

Formabilii vor obține cunoștințe și își vor dezvolta 

abilități de implementare a SMB ”Ora să ȘTIM” 

Noiembrie Bibliotecarii din 

rețeaua 

bibliotecilor 

publice din 

Telenești 

CREPB Telenești 

N. Bîrlădeanu  

V. Tîrsînă  

Educarea utilizatorului 

de bibliotecă - expert 

în lectură 

Conferință publică 

 

Conferința este organizată în contextul ediției a 3-a a 

Programului Național LecturaCentral. Dezvoltarea 

competențelor de cultura lecturii prin implicare în 

proiecte de cercetare literară. Educarea utilizatorului 

cult: spațiul propriilor lecturi și vorbiri 

Data 

rezervată, 

2020 

4 ore acad. 

Personal de 

specialitate din 

cadrul Sistemului 

Național de 

Biblioteci 

A. Ghicov,  

dr., conf. univ.,  

Institutul de Științe 

ale Educației 

DECEMBRIE 2020 

Investigatio Bibliotheca 

Cercetarea cantitativă 

în bibliotecă 

e-Portofoliu educațional 

ePortofoliul are scopul de a oferi recomandări concrete 

privind necesitatea cercetării cantitative în activitatea 

bibliotecii. Metode și tehnici utilizate. Tutorial. 

ePortofoliul va fi accesat integral 

http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-

center  

1 decembrie, 

2020 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

V. Vasilica 

A. Drăgănel 

Cetățeni instruiți-

Comunități prospere 

Sesiune de follow-up 

Participanții vor avea un schimb de experiență in 

dezvoltarea activităților ce țin de protecția mediului 

 

1 decembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Cahul 

 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul, 

CREPB T. Donici  

S. Marian  

Cum este elaborată o 

strategie de bibliotecă 

Formabilii vor parcurge pașii, prevăzuți de algoritmul 

elaborării strategiei de bibliotecă 
2 decembrie 

2020, 

6 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul bibliotecilor 

L. Corghenci 

http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center
http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center


Atelier profesional 

online 

publice teritoriale, 

școlare, din licee, 

gimnazii, colegii, 

centre de excelență 

Elaborarea unei 

prezentări de succes în 

programul PPT 

(nivel avansat) Training 

Participanții vor învăța cum să elaboreze prezentări de 

succes în programul PPT. 

 

2 –3 

decembrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

L. Caneev 

T. Croitoru 

Repere metodologice în 

elaborarea 

programului de 

activitate pentru anul 

2021 

Seminar raional 

Formabilii vor consolida abilitățile de elaborare a unui  

program realist, adaptat la necesitățile publicului 
3-5 

decembrie 

Personalul de 

specialitate cu 

din BPR și rețea 

CREPB Telenești, 

A.Dobjanschi  

 

Repere metodologice 

pentru elaborarea 

raportului analitic 

pentru anul 2020 

Seminar raional 

Participanții își vor dezvolta competențe de analiză și 

sinteză a activității, măsurarea impactului, prezentarea 

rezultatelor 

3-5 

decembrie 

2020 

Personalul de 

specialitate cu 

din BPR și rețea 

CREPB Telenești 

E. Pospih  

Regulamentul privind 

modul de conferire a 

categoriilor de 

calificare personalului 

de specialitate din 

biblioteci (modificat 

prin ord. Ministrului 

Educației, Culturii și 

Cercetării nr. 475 din 

27 mai 2020) 

Atelier 

Bibliotecarii vor obține cunoștințe despre modificările 

la regulament 
4 decembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua BM și 

suburbiile mun. 

Chișinău, din 

bibliotecile 

arondate 

BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

T. Coșeri 

Completarea 

raportului statistic 

anual 6-C 

Atelier profesional 

Dobândirea competențelor în completarea, exportarea 

și structurarea datelor statistice 

7-9 

decembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Orhei 

 

CREP Orhei 

S. Țugui  

Managementul 

calculatorului 

Curs de instruire 

Curs destinat bibliotecarilor, care nu au trecut aceste 

instruiri, precum și cei care au nevoie de abilități 

adăugătoare 

7-11 

decembrie 

2020 

Bibliotecari 

începători, 

CREP Căușeni 

N. Popușoi  

Sv. Gargalîc  



bibliotecari 

interesați 

Gestionare bloguri  

Training 4 

Dezvoltarea abilităților de administrare a blogului 

(creare postări, personalizare, configurare, analiză 

statistici) 

8-10 

decembrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. 

Hasdeu”, CNEPB 

 L. Pînzari 

G. Bulduma 

Difuzarea Selectivă a 

Informației 

Învățăm prevederile 

„Regulamentului 

privind  

serviciile prestate de 

bibliotecile publice” 

Atelier profesional 

online  

Definiție și scopul serviciului de bază gratuit, oferit de 

către biblioteca publică. Metodologia implementării. 

Tipizate de evidență a serviciului 

9 decembrie, 

2020 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

L. Corghenci 

L. Povestca 

A.Tostogan 

Реклама как средство 

позиционирования 

библиотеки на рынке 

информационных 

услуг 

Пиар – основной рекламный инструмент для 

формирования позитивного имиджа библиотеки; 

Брендовые технологии в библиотеки; 

Формирование имиджа библиотеки  через 

рекламную деятельность и брендовые технологии 

9 decembrie 

2020 

Библиотекари 

Чадыр-

Лунгского, 

Тараклийского  

районов, района 

Басарабяски 

РЦПО Ciadîr-

Lunga 

Л. Манастырлы  

М. Жимжим  

Statistică și evaluare a 

activității de bibliotecă 

Sesiune online 

 

Identificarea problemelor în evidența, analiza, sinteza 

și valorificarea datelor statistice. Raportul  

„Cercetare statistică anuală nr. 6-c”. 

 Conținutul pozițiilor din raport. Reflectarea 

măsurătorilor activității bibliotecii în rapoartele 

analitice anuale 

10 

decembrie 

2020 

4 ore acad. 

Responsabili 

pentru statistica de 

bibliotecă din 

centrele 

biblioteconomice 

teritoriale, 

direcțiile/secțiile 

cultură.  

Grupul 1 

V. Popa 

S. Ucrainciuc 

L. Corghenci 

Programul „Excel” 

Training 

 

 

Participanții vor obține abilități de lucru în programul 

Excel. 

10 

decembrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

L. Caneev 

S. Lisnic 

Monitorizarea și 

evaluarea datelor 

statistice ca bază 

Trainingul este adresat bibliotecarilor care raportează 

anual date statistice. La finalul instruirilor, formabilii 

10 

decembrie 

2020 

Bibliotecarii din 

rețeaua Cahul 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul 



pentru dezvoltarea 

bibliotecilor 

Training 

vor cunoaște cum să raporteze corect datele statistice 

utilizând indicatorii necesari. 

CREPB A. 

Caraman  

T. Donici  

 

Statistică și evaluare a 

activității de bibliotecă 

Sesiune online 

 

Identificarea problemelor în evidența, analiza, sinteza 

și valorificarea datelor statistice. Raportul  

„Cercetare statistică anuală nr. 6-c”.  

 Conținutul pozițiilor din raport.  

Reflectarea măsurătorilor activității bibliotecii în 

rapoartele analitice anuale 

11 

decembrie 

2020 

4 ore acad. 

Responsabili 

pentru statistica de 

bibliotecă din 

centrele 

biblioteconomice, 

direcțiile/secțiile 

cultură 

Grupul al 2-lea 

V. Popa 

S. Ucrainciuc 

L. Corghenci 

Evidența și evaluarea 

activităților de 

bibliotecă  

Curs 

Bibliotecarii vor obține competențe necesare pentru 

desfășurarea activităților de evidență, colectare a 

datelor statistice, calculare a indicatorilor de 

performanță și impact al activității bibliotecii. 

15–18 

decembrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

L. Tcaci 

E. Bejan 

Biblioterapie – ipoteze, 

teorii și practici 

Atelier 

În cadrul atelierului va fi abordat aspectul terapeutic al 

lecturii. Informațiile teoretice și recomandările practice 

ale prezentării pot fi utile atât bibliotecarilor, cât și 

părinților sau cadrelor didactice 

15 

decembrie 

2020 

Bibliotecarii BM BM „B.P. Hasdeu” 

CNEPB 

I. Pilchin  

Cum să elaborezi un 

plan anual de activitate  

Atelier 

 

Dezvoltarea competențelor de elaborare a unui 

program de activitate anual 

15 

decembrie 

2020 

Bibliotecari din 

rețeaua Cahul 

BPR ,,Andrei 

Ciurunga”, Cahul 

CREPB  

T. Donici  

Centrele 

Biblioteconomice 

Departamentale în 

sistemul de raportare 

6-c Sesiune online 

 

Reactualizarea cunoștințelor privind utilizarea 

Raportului statistic 6-c online. Dezvoltarea 

competențelor de completare a indicatorilor statistici 

din raport.  

Reflectarea măsurătorilor activității bibliotecii în 

rapoartele analitice anuale 

16 

decembrie, 

2020 

4 ore acad. 

Reprezentanți ai 

centrelor 

biblioteconomice 

departamentale 

responsabili pentru 

statistica de 

bibliotecă 

V. Popa 

S. Ucrainciuc 

L. Corghenci 

Crearea filmelor în 

programul Movie 

Make 

Training 

Participanții vor învăța cum să redacteze un filmuleț în 

programul Movie Maker. 
21 

decembrie 

2020 

Bibliotecari din 

BNC „Ion 

Creangă” 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 

L. Caneev 

T. Croitoru 

Elaborarea 

regulamentului unui 

Participanții vor cunoaște care este structura unui 

regulament pentru un concurs dedicat utilizatorilor 

 Bibliotecari pentru 

copii din 

CEF BNC 

„Ion Creangă” 



concurs pentru 

utilizatorii bibliotecii 

Atelier 

bibliotecii, vor obține abilități de elaborare și 

promovare a regulamentului concursului. 
23 

decembrie 

2020 

bibliotecile publice 

teritoriale și 

bibliotecile școlare 

M. Harea 

T. Croitoru 

 

 


