
Informație privind activitățile de formare profesională continuă,  

organizate în trimestrul II, anul 2022, de Centrul de Formare  

din cadrul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” 

 

 

 

 

Tema, subiectul și genul (curs, 

atelier, sesiune, masă rotundă 

etc.) activității 

Descrierea succintă a conținutului Perioada Grup-țintă Instituția de formare/ 

Formator 

Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din biblioteci. 

Atelier profesional 

 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din bibliotecile publice. 

 

 

4 aprilie 

2022 

 3 ore acad. 

 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică   

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Adrian Grădinaru 

Svetlana LISNIC   

Metodologia de conferire a 

categoriilor de calificare 

personalului de specialitate din 

biblioteci 

Atelier profesional 

 

Participanții vor cunoaște prevederile Regulamentului 

privind conferirea categoriilor de calificare personalului 

de specialitate din biblioteci și vor primi recomandări 

privind elaborarea, structura și conținutul dosarului. 

 

 

5 aprilie  

2022 

4 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din biblioteci. 

Atelier profesional  

 

 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din bibliotecile publice. 

 

 

 

 

11 aprilie 

2022 

3 ore acad. 

 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică   

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Adrian Grădinaru 

Svetlana LISNIC  

Utilizarea sistemului integrat 

de bibliotecă eBiblioPhil 

Atelier profesional 

Participanții își vor dezvolta/actualiza cunoștințele și 

abilitățile practice de lucru în sistemul eBiblioPhil 

(module, modalități de regăsire a informației în 

Catalogul electronic, tehnici de înregistrare a 

documentelor și a utilizatorilor bibliotecii etc.). 

 

14-15 aprilie 

2022 

8 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” cu 

responsabilități în 

utilizarea eBiblioPhil 

 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

  Eugenia BEJAN  

Svetlana MIHALACHII 



Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din biblioteci. 

Atelier profesional 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din bibliotecile publice. 

18 aprilie 

2022 

3 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Adrian Grădinaru 

Svetlana LISNIC   

Evidența activității bibliotecii 

Atelier profesional 

 

Participanții vor cunoaște indicatorii supuși evidenței în 

activitatea bibliotecii, vor avea abilități practice de 

colectare corectă a indicatorilor și completare a 

formularelor tipizate de evidență. 

 

 

21 aprilie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Eugenia BEJAN 

Curs de inițiere și instruire 

LEGO MINDSTORMS EV3 

pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din biblioteci. 

Atelier profesional 

 

 

Atelier de instruire pentru antrenorii cluburilor de 

robotică din bibliotecile publice. 

25 aprilie 

2022 

3 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

care au cluburi de 

robotică 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Adrian Grădinaru 

Svetlana LISNIC   

Descrierea bibliografică a 

documentelor tipărite și a 

surselor media. Elaborarea 

referințelor bibliografice 

Atelier profesional 

 

Formabilii vor cunoaște regulile de descriere 

bibliografică a diferitor tipuri de documente și vor 

obține abilități de alcătuire a listelor bibliografice. 

Formabilii vor obține abilități de elaborare a referințelor 

bibliografice. 

27 aprilie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

CF BNC „Ion Creangă” 

Sabina DODUL 

Implementarea Sistemului de 

Control Intern Managerial (1) 

Atelier profesional 

 

Formabilii vor cunoaște ce este Sistemul de Control 

Intern Managerial (concept, caracteristici, componente) 

și care sunt  standardele naționale de Control Intern 

Managerial. De asemenea, vor conștientiza importanța 

cunoașterii și respectării Codului deontologic al 

bibliotecarului în contextul standardelor CIM (SNCI 1. 

Etica și integritatea).  

 

 

28 aprilie 

2022 

5 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

Design-ul prezentărilor 

PowerPoint de succes 

Training profesional 

Participanții vor învăța structura și componentele unei 

prezentări în programul PPT. Vor învăța să formateze 

textul (dimensiune, culoare, text), imaginile și 

materialele media.  Vor primi recomandări tehnice 

4 mai 

2022 

4 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

pentru copii și 

bibliotecile școlare. 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

     Lolita CANEEV 

Tamara CROITORU 

 



pentru susținerea unei prezentări de succes în fața 

publicului. 

Personalul de 

specialitate    din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

Metodologia de implementare 

a Programului „Povești pentru 

drepturile mele” 

Training profesional 

 

Participanții vor însuși metodologia de livrare a 

programului. Vor cunoaște scopul, obiectivele și 

specificul acestui program (grupul-țintă, cărți 

recomandate și metode de activitate etc.). 

 

5 mai 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Tamara CROITORU 

Cum să creăm un eveniment 

pe Facebook 

Training profesional 

 

Participanții vor învăța instrumentele și etapele de 

creare și promovare a unui eveniment pe FB.  

12 mai 

2022 

4 ore acad. 

  

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

CF BNC „Ion Creangă” 

Tamara CROITORU 

Crearea video blogurilor în 

bibliotecă 

Training profesional 

Participanții vor obține abilități de a crea video bloguri 

în bibliotecă. 

 

17 mai  

2022 

4 ore acad. 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

pentru copii și 

bibliotecile școlare   

CF BNC „Ion Creangă” 

Eugenia MOCRINSCHI 

  Veronica PALAI 

Gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă 

Atelier profesional 

Formabilii vor conștientiza importanța elaborării și 

aplicării cadrului normativ cu privire la gestionarea 

colecțiilor de bibliotecă, vor cunoaște prevederile 

Regulamentului privind gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă,  totalitatea proceselor și responsabilităților 

ce țin de gestionarea documentelor de bibliotecă, de la 

primirea până la ieșirea lor din gestiunea bibliotecii. 

 

 

19-20 mai 

2022 

12 ore acad. 

 

Bibliotecari din 

bibliotecile publice 

pentru copii și 

bibliotecile școlare 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

 

Indicatori de performanță și 

impact în bibliotecă 

Atelier profesional 

 

Participanții vor cunoaște indicatorii de performanță și 

de impact și își vor dezvolta abilitățile de aplicare a 

acestora în activitatea bibliotecii. 

 

 

25 mai 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Eugenia BEJAN 

Cum să facem postări de 

impact pe rețelele de 

socializare 

Atelier profesional 

Modalități eficiente de promovare și diseminare a 

activităților bibliotecii pe rețelele sociale. 

16 iunie  

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

CF BNC „Ion Creangă” 

     Eugenia BEJAN 

Tamara CROITORU 



 

Informație/contact pentru înscriere la activitățile de formare continuă: 

Centrul de Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, tel. 022 996159, e-mail: centrulcreanga@gmail.com 

Facebook: Centrul de Formare al BNC „Ion Creanga” 

Metodologia de implementare 

a Programului „Literație 

pentru familie” 

Training profesional 

Participanții vor conștientiza importanța literației în 

familie, vor avea abilități de aplicare a curriculumului, 

metodologiei și materialelor de învățare în vederea 

organizării activităților de literație pentru familii cu 

copii. 

 

23-24 iunie 

2022 

8 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

CF BNC „Ion Creangă” 

Tamara CROITORU 

Rodica GANGURA  

      Maria HAREA 

 

Implementarea Sistemului de 

Control Intern Managerial (2) 

Atelier profesional 

 

Documentarea proceselor: identificarea și descrierea 

proceselor de bază, analiza, evaluarea și revizuirea 

proceselor.  

 

30 iunie  

2022 

5 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

CF BNC „Ion Creangă” 

Lilia TCACI 

mailto:centrulcreanga@gmail.com

