
 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE 

DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI  

 

(TRIMESTRUL 1, ianuarie – martie 2023) 

 

 

Notă:  

 CFPC BNRM – Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale 

a Republicii Moldova; informație contact: tel. 0 22 24 00 70,  e-mail: cfpc.bnrm@gmail.com        lcorghenci@bnrm.md   Facebook: 

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

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

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

 

„ 

Nr. 

d/r 

Tema, subiectul, genul 

activității (curs, atelier,  

masă rotundă, etc.)  

Descrierea succintă a conținutului Perioada Grup-țintă 
Instituția de 

formare/ Formator 

IANUARIE 2023 

1. Servicii de referințe oferite 

de bibliotecă 

Atelier profesional online 

 

 

 

Trainingul se înscrie în contextul rezultatelor 

evaluării bibliotecilor din învățământ (școli, 

gimnazii, licee). Serviciu de bază, gratuit, oferit 

de biblioteca din învățământ. Esența, tipologia, 

conținutul și evidența serviciului. Măsurători ai 

serviciului oferit 

25 ianuarie 

2023,  

4 ore acad. 

 

 

Personalul din 

bibliotecile din școli, 

gimnazii, licee 

 Zona Centru - Sud 

CFPC BNRM 

BȘ UPS  

„Ion Creangă” 

L. CORGHENCI 

E. SCHERLET 

2. Servicii de bibliotecă: 

cadru de reglementare 

național și instituțional 

Atelier profesional 

(format fizic) 

Regulamentul privind serviciile prestate de 

bibliotecile publice, tipologia, conținutul 

serviciilor de bibliotecă. 

25 ianuarie 

2023 

4 ore acad.  

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

E. BEJAN    

FEBRUARIE 2023 

3. Impactul mediilor 

electronice asupra Citirii 

cu Voce Tare 

Atelier profesional online 

organizat în cadrul 

De ce Lectura cu Voce Tare: argumente pro și 

contra. Formabilii vor fi instruiți privind 

instalarea și aplicarea @Voice Aloud Reader 

pentru citirea articolelor, cărților electronice pe 

ecran, cât și pentru ascultare când dor ochii, 

1 februarie 

2023,  

4 ore acad. 

on-line 

Personalul din 

cadrul SNB  

CFPC BNRM 

V. VASILICA 

 

mailto:cfpc.bnrm@gmail.com
mailto:lcorghenci@bnrm.md
https://www.facebook.com/cfpc.bnrm/
mailto:centrulcreanga@gmail.com


Campaniei ABRM „Citirea 

cu Voce Tare”  

funcționează defectuos sau este primordială o 

altă ocupație 

4.  Evaluarea bibliotecilor din 

învățământ (școli, 

gimnazii, licee), zona 

Centru-Sud 

Sesiune online 

de informare și sinteză 

  

Aspecte organizaționale ale evaluării. Sinteze 

statistice. Recomandări pentru îmbunătățirea 

evaluării activității bibliotecii. Opinii ale 

membrilor Comisiei de Evaluare 

8 februarie 

2023,  

4 ore 

academice 

 

Personalul din 

biblioteci din școli, 

gimnazii, licee, 

responsabili pentru 

biblioteci din cadrul 

APL 

Zona Sud-Centru 

CFPC BNRM 

BȘ UPS 

 „Ion Creangă” 

L. CORGHENCI 

D. SILIVESTRU,  

MIN. CULTURII 

E. SCHERLET, 

Membrii Comisiei 

de Evaluare 

5. Evaluarea bibliotecilor din 

învățământ (școli, 

gimnazii, licee), zona Nord 

Sesiune online 

de informare și sinteză 

  

Aspecte organizaționale ale evaluării. Sinteze 

statistice. Recomandări pentru îmbunătățirea 

evaluării activității bibliotecii. Opinii ale 

membrilor Comisiei de Evaluare 

9 februarie 

2023,  

4 ore 

academice 

 

Personalul din 

biblioteci din școli, 

gimnazii, licee, 

responsabili pentru 

biblioteci din cadrul 

APL 

Zona Nord 

CFPC BNRM 

BȘ USARB 

L. CORGHENCI 

D. SILIVESTRU,  

MIN. CULTURII 

A.MIHALUȚA 

Membrii Comisiei 

de Evaluare 

6. Evidența activității 

bibliotecii 

Atelier profesional 

(format fizic) 

 

 

Participanții își vor actualiza  cunoștințele 

privind indicatorii supuși evidenței în activitatea 

bibliotecii, vor obține abilități practice de 

colectare corectă a indicatorilor și completare a 

formularelor tipizate de evidență. 

9 februarie 

2023 

4 ore acad.  

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

E. BEJAN    

7. Comunicarea 

profesională: rol și 

competențe 

Atelier profesional în 

spațiul fizic 

Comunicarea: noțiuni generale și rolul 

comunicării in activitatea profesionala. 

Competențe de comunicare verbală (vorbire, 

prezentare, argumentare în discuții). Cum 

ascultăm, cum scriem și cum răspundem în 

interiorul și în afara locului de muncă 

16 februarie 

2023, 

6 ore 

academice 

Managerii superiori 

din cadrul BNRM 

CFPC BNRM 

L. CORGHENCI 

V. BORȘ 

 

8. Dezvoltarea competențelor 

de cultura informației – 

serviciu de instruire 

nonformală în biblioteci 

 Formabilii vor fi instruiți privind specificul 

serviciului de instruire nonformală. Dezvoltarea 

competențelor utilizatorilor privind accesarea, 

evaluarea și utilizarea informației. Măsurători de 

22 

februarie 

2023,  

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din  

cadrul centrelor 

biblioteconomice, 

CFPC BNRM 

 

L. CORGHENCI 



Atelier profesional zonal evaluare a serviciului: indicatori statistici, de 

performanță și de impact. Model de curriculum 

modular pentru centrele biblioteconomice 

persoane desemnate 

ca formatori 

Locul desfășurării 

va fi anunțat pe 

parcurs 

9. Crearea video-urilor de 

prezentare / promovare a 

bibliotecii 

Atelier profesional online 

Participanții – bibliotecari și utilizatori elevi, 

vor obține informații privind condițiile de 

participare la Concursul național „Biblioteca 

mea în obiectiv”, cunoștințe și abilități de 

creare a unui produs video de prezentare / 

promovare a bibliotecii din comunitatea lor. 

28 

februarie 

2023 

5 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate  din 

bibliotecile publice 

teritoriale și școlare 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

M. HAREA  

L. CANEEV    

MARTIE 2023 

10. Cultura lecturii în 

contextul serviciilor de 

promovare privind 

Obiectivele Cultură 2030   

Atelier profesional online 
(organizat în cadrul 

Programului Național 

LecturaCentral, ediția a 6-a) 

Rolul profesioniștilor din cultură și patrimoniu 

ca actori importanți pentru a crea comunități 

durabile. Cultura lecturii ca factor integrator 

pentru oferirea și dezvoltarea serviciilor de bază 

ale bibliotecii, serviciilor de dezvoltare a 

competențelor utilizatorilor, în sprijinul 

implementării Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă  

1 martie 

2023,  

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC 

E. DMITRIC 

M. CEBOTARI 

11. Săptămâna Educației 

Deschise  

6-10 martie 2023 

(conform Programului 

elaborat pe parcurs) 

 

Programul Săptămânii Educației Deschise va fi 

pus la dispoziția comunității profesionale în timp 

util. Programul va include 2 conferințe de 

specialitate, 1 instruire și Gala Formatorilor 

CFPC din cadrul BNRM. Pentru informații 

preventive: https://oeweek.oeglobal.org / 

6-10 martie 

2023 

(conform 

prevederilor 

Programul) 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

Coordonator  

L. CORGHENCI 

12. Inițiere în Microsoft Excel 

(1)  

(în limba rusă) 

Atelier profesional 

(format fizic) 

 

Crearea și salvarea unui document Excel. 

Formatarea documentului și a celulelor unui 

document Excel. 

Lucrul cu datele, sortarea datelor după unul sau 

mai multe criterii. Introducerea unei formule 

simple într-o celulă 

14 martie 

2023 

5 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

biblioteci  școlare 

din mun. Chișinău 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

L. CANEEV    

13. Lege  privind dreptul de 

autor și drepturile conexe: 

noi prevederi pentru 

bibliotecari 

Atelier profesional online 

Noua lege (nr.230 din 28.07.2022) și 

bibliotecile. Bibliotecile în contextul oferirii 

unui grad ridicat de protecție autorilor și 

titularilor de drepturi de autor și conexe. Cum să 

aplicăm corect prevederile Legii nr. 230 din 

28.07.2022 

22 martie 

2023, 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul SNB 

CFPC BNRM 

L. CORGHENCI 

Expert din cadrul 

Agenției de Stat 

pentru Proprietatea 

Intelectuală 

https://oeweek.oeglobal.org/


14. Gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă (1) 

Atelier profesional 

(format fizic) 

Formabilii vor cunoaște prevederile 

Regulamentului privind gestionarea colecțiilor 

de bibliotecă – aspectele ce țin de componența 

tipologică a colecțiilor, modalități, reguli și 

instrumente de evidență a documentelor de 

bibliotecă 

23 martie 

2023 

4 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC 

 „Ion Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

L. Tcaci    

15. Inițiere în Microsoft Excel 

(2)  

(în limba rusă) 

Atelier profesional 

(format fizic) 

Crearea diagramelor și graficelor cu ajutorul 

datelor din registrul de calcul 

 

28 martie 

2023 

5 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

biblioteci  școlare 

din mun. Chișinău 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

L. CANEEV    

16. Gestionarea colecțiilor de 

bibliotecă (1) 

Atelier profesional 

(format fizic) 

Formabilii vor cunoaște prevederile 

Regulamentului privind gestionarea colecțiilor 

de bibliotecă – aspectele ce țin de organizarea, 

verificarea colecțiilor, casarea documentelor de 

bibliotecă 

30 martie 

2023 

4 ore acad. 

 

Personalul de 

specialitate din 

cadrul BNC  

„Ion Creangă” 

 

CF BNC  

„Ion Creangă” 

L. TCACI    

 


