
 

Cursuri gratuite la Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara - Deva 

 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva își adaptează activitățile în 

funcție de necesitățile unor categorii tot mai largi de utilizatori. De aceea, biblioteca noastră 

organizează o serie de evenimente și oferă cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara 

servicii într-o gamă diversificată. 

Pe lângă serviciile cu care ne-am obișnuit utilizatorii (împrumut de cărți pentru copii și 

adulți în limba română și în limbi străine; împrumut de CD-uri cu muzică și DVD-uri cu 

desene animate, filme artistice și documentare; accesul la presa locală și națională; 

consultarea legislației la zi; bibliografii la cerere și acces la internet), în decursul anului 2023 

vom organiza gratuit următoarele cursuri destinate utilizatorilor: 

 Curs Manager proiect – COR 242101, curs de specializare pentru studii superioare 

(două grupe a câte 14 locuri), care se va desfășura începând cu data de 06.03.2023, 

respectiv 02.05.2023, cu o durată de 40 de ore, între orele 15
00 

și 20
00

, la Centrul de 

Formare Profesională al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva. 

Înscrierile se fac la Secretariatul instituției, în perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, de 

luni până joi, între orele 8
30

 și 16
00

, vineri între orele 8
30

 și 13
30

. Actele necesare 

pentru înscriere sunt: permis de intrare la bibliotecă vizat pe anul 2023, diplomă de 

licență, carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (cópii). Cursul 

este autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, 

iar absolvenții vor primi certificat de absolvire.  

 

 Curs Formator – COR 242401, curs de specializare pentru studii superioare (o grupă 

de 14 locuri), care se va desfășura începând cu data de 06.06.2023, cu o durată de 

180 de ore (teorie și practică), între orele 14
00

 și 20
00

, la Centrul de Formare 

Profesională al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva. Înscrierile 

se fac la Secretariatul instituției în perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, de luni până joi, 

între orele 8
30

 și 16
00

 și vineri între orele 8
30

 și 13
30

. Actele necesare pentru înscriere 

sunt: permis de intrare la bibliotecă vizat pe anul 2023, diplomă de licență, carte de 

identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (cópii). Cursul este autorizat de 

către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, iar absolvenții 

vor primi certificat de absolvire.  

Cursul este recomandat celor care doresc să înceapă o carieră în domeniul formării 

profesionale a adulților, a trainingurilor și workshopurilor de specialitate, precum și 

celor care prestează deja această ocupație și vor să obțină certificare. 

 



 Curs Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – COR 242213, 

curs de perfecționare pentru studii superioare (două grupe a câte 14 locuri), care se va 

desfășura începând cu data de 19.06.2023, respectiv 04.09.2023, cu o durată de 40 

de ore, între orele 15
00 

și 20
00

, la Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii 

Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva. Înscrierile se fac la Secretariatul 

instituției, în perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, de luni până joi, între orele 8
30

 și 16
00

, 

vineri între orele 8
30

 și 13
30

. Actele necesare pentru înscriere sunt: permis de intrare la 

bibliotecă vizat pe anul 2023, diplomă de licență, carte de identitate, certificat de 

naștere, certificat de căsătorie (cópii). Cursul este autorizat de către Comisia de 

Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, iar absolvenții vor primi certificat 

de absolvire.  

 

 Curs Contabil – COR 331302, curs de inițiere în contabilitate pentru studii medii    

(o grupă de 14 locuri), care se va desfășura începând cu data de 23.10.2023, cu o 

durată de 92 de ore, între orele 15
00 

și 20
00

, la Centrul de Formare Profesională al  

Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva. Înscrierile se fac la 

Secretariatul instituției, în perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, de luni până joi, între 

orele 8
30

 și 16
00

, vineri între orele 8
30

 și 13
30

. Actele necesare pentru înscriere sunt: 

permis de intrare la bibliotecă vizat pe anul 2023, diplomă de bacalaureat sau 

adeverință de absolvire a liceului, carte de identitate, certificat de naștere, certificat de 

căsătorie (cópii). Cursul este autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor 

de Formare Profesională, iar absolvenții vor primi certificat de absolvire.  

Cursul se adresează absolvenților de liceu de orice vârstă interesați să cunoască 

noțiuni elementare de contabilitate care îi pot ajuta să profeseze în compartimente de 

evidență primară, contabilitate de gestiune și financiară. De asemenea, acest curs poate 

deschide calea spre înscrierea în CECAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România) pentru a deveni contabil autorizat (independent) sau pentru a 

înființa și gestiona eficient propria afacere, în orice domeniu de activitate. 

 

 Curs de pictură – destinat iubitorilor de artă, cu vârsta de peste 16 ani, organizat în 

cadrul Clubului de arte plastice „Curcubeu”, care se va desfășura începând cu data de 

06.03.2023, în fiecare zi de luni și marți între orele 16
00

 și 20
00

. Înscrierile se fac la 

Secretariatul instituției, în perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, de luni până joi, între 

orele 8
30

 și 16
00

, vineri între orele 8
30

 și 13
30

. Actele necesare pentru înscriere sunt: 

carte de identitate, permis de intrare la bibliotecă, vizat pe anul 2023. Acest curs se 

adresează persoanelor care vor să aprofundeze o tehnică precum pictura în acuarelă, 

pictura în acrilic, pictura în ulei pe pânză, pictura pe sticlă și piatră și care vor să 

experimenteze desenul în creion, cărbune sau pastel. Desenul este baza artelor vizuale, 

fără desen nu putem să pictăm! Prin desen înțelegem cel mai bine forma, proporțiile, 

umbra și lumina, implicit volumetrie. Temele pot fi diferite și sunt alese de 

participanții la acest curs: portret, peisaj, interpretări, reproduceri, pictură abstractă, 

creații proprii etc. La clubul de pictură fiecare lucrează în ritmul și stilul propriu, 

accentul este pus pe relaxare și conturarea stilului personal. Obiectivul este 

îmbunătățirea abilităților artistice prin care să ne exprimăm sentimentele și trăirile și 

realizarea unui mediu de relaxare. 



Cursul se desfășoară astfel: 

- Noțiuni despre compoziție și culoare; 

- Reprezentări și tehnici; 

- Desen – construcție, proporții, volum, umbră și lumină; 

- Exprimarea propriei personalități prin intermediul elementelor de limbaj 

plastic; 

- Alegerea și crearea unor simboluri în funcție de sensibilitatea proprie; 

- Repere în artă. 

 

 Curs de astronomie interactivă – un curs destinat iubitorilor de știință, cu vârsta de 

peste 8 ani, organizat în cadrul Clubului de Astronomie „AstroDava”, care a luat ființă 

în urma colaborării dintre Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva 

și Centrul DOOR pentru Educație și Cercetare al firmei sociale ZESTREA 

DACILOR. Acest curs se va desfășura pe două grupe de vârstă, 8-14 ani și peste 14 

ani, începând cu data de 01.03.2023, în fiecare zi de miercuri de la ora 16
00

 la 17
00

 

pentru grupa de 8-14 ani și de la 17
00

 la 19
00

 pentru grupa de peste 14 ani. Înscrierile 

se fac la Secretariatul instituției, în perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, de luni până joi, 

între orele 8
30

 și 16
00

, vineri între orele 8
30

 și 13
30

. Actele necesare pentru înscriere 

sunt: certificat de naștere, carte de identitate (cópii), permis de intrare la bibliotecă 

vizat pe anul 2023. 

Acest curs se adresează persoanelor interesate de știință în general și astronomie în 

particular. Astronomia este una dintre cele mai vechi științe din lume. Pentru a 

satisface nevoia de cunoaștere în acest domeniu fascinant al studiului corpurilor 

cerești, propunem tuturor celor interesați acest curs prin care să îmbogățim 

cunoștințele de astronomie ale participanților prin explorări interactive și 

interdisciplinare. La Clubul de Astronomie, nu numai acumulăm cunoștințe noi, ci 

dăm sens tuturor cunoștințelor noastre, fie ele noi sau pre-existente, prin intermediul 

proiectelor pe care le realizăm.  

Cursul abordează următoarele teme: 

 - Noțiuni introductive de astronomie; 

 - Astronomia întrepătrunsă în cultura noastră; 

 - Viața în Univers; 

 - Abordări interdisciplinare inspirate de astronomie; 

 - Citizen Science - Știință prin implicarea oamenilor obișnuiți (care nu sunt 

cercetători); 

 - Observații prin intermediul telescoapelor robotice; 

 - Participare la proiecte internaționale: Cunoaște un astronom, Căutătorii de comete, 

Explorarea astronomiei prin sunet și muzică etc. 

 

Cu aleasă prețuire,  

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 


