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Curriculum Vitae 
Europass 

     
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Pascariu Laura Mihaela  

Adresa(e) Miroslava, Strada Fermei nr. 26A 
jud. Iasi (Romania)  

Mobil +40 740202731  

E-mail(uri) laura.andrei2004@gmail.com; laura_andrei2004@yahoo.com;  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

Data naşterii 03/05/1979 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Documentarist CCD  

Activităţi si responsabilităţi principale ▪ Identificarea, analiza şi dezvoltarea strategiilor pentru serviciile oferite 

▪ Coordonarea metodologică a bibliotecarilor şcolari şi a documentariştilor din judeţul Iaşi 

▪ Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activitatea pedagogică 

▪ Formarea profesională a cadrelor didactice, a bibliotecarilor şcolari şi a documentariştilor din judeţul Iaşi 

▪ Iniţiator şi manager de proiect a concursului naţional “Biblioteca anului”  

▪ Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii cu edituri şi alţi furnizori de servicii din domeniu 

▪ Consultanţă pentru unităţi de învăţământ în amenajarea şi dotarea CDI-urilor 

▪ Încărcarea şi actualizarea informaţiilor pe site-ul web al instituţiei 

▪ Relizarea de baze de date, întocmirea R.O.F., a planului de activitate, raporte periodice, situaţii statistice  
Responsabil SCIM în instituție  
Membru în consiliul de administraţie al CCD în perioada 2010 - 2015 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

  

Perioada Dec. 2022 – Sept. 2023 

Funcţia sau postul ocupat Membru in Comisia Națională a Bibliotecilor din România 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea de strategii şi programe pentru sistemul naţional de biblioteci precum și şi metodologii 
privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci. Propunerea de programe de cercetare în 
domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţelor informării. Elaborarea criteriile specifice de selecţie 
şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate din bibliotecilor; 
elaborarea de norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor; propunerea de cursuri de 
formare iniţială şi de formare continuă în domeniile specifice biblioteconomiei şi ştiinţei informării; 
elaborarea metodologiei de organizare a inspecţiei în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de 
dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale; elaborarea raportului anual 
privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de 
profil din teritoriu. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Culturii din România 
Ministerul Culturii, Bulevardul Unirii 22, București 030833  
https://cnb.org.ro/   

mailto:laura.andrei2004@gmail.com
mailto:laura_andrei2004@yahoo.com
https://cnb.org.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cultură 
  

Perioada Oct. 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar dr. (cadru didactic asociat) 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare-evaluare curs și seminar disciplina ”Instruire asistată de calculator” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

  

Perioada octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator regional Google 

Activităţi si responsabilităţi principale Formarea cadrelor didactice din judetul Iasi in dezvoltarea competentelor IT&C si a folosirii 
instrumentelor TIC la clasa de catre profesori si elevi. 
Sustinerea cursului  
„Utilizarea instrumentelor online in educatie” – durata 48 de ore 

Numele şi adresa angajatorului Google Romania, Junior Achievement Romania, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice 
  

Perioada ianuarie 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator cursuri acreditate: 
 ”Managementul comunicării și stresul organizațional”  acreditat prin OM nr.. 3189/07.02.2020  
  ”Managementul l învățării pe principii inter și transdisciplinare”  acreditat prin OM nr.. 4414/28.05.2020  
  ”10 axiome ale educației parentale – ghid pentru educație intergenerațională și dezvoltare personală” acreditat  
prin OM/ decizia nr. 5670/ 18.12.2017 
  ”Managementul stresului în organizațiile școlare” acreditat prin OM/ decizia nr. 4384/ 22.08.2014 

Activităţi si responsabilităţi principale Formarea cadrelor didactice din judetul Iasi 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iasi  

  

Perioada noiembrie 2020 – august 2021 

Funcţia sau postul ocupat Expert zonal evaluare finală în cadrul proiectului POCU ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE 
DESCHISĂ pentru toți - CRED”, Cod SMIS 118327 

Activităţi si responsabilităţi principale A3.3 - Formarea cadrelor didactice din învațamântul primar și gimnazial, în vederea integrarii noului 
curriculum de gimnaziu și facilitarii tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial (asigurarea 
accesului la învațamânt primar și gimnazial de calitate pentru toți elevii) 
A5.3 - Realizarea de cercetari tematice care sa sprijine procesul de implementare a curriculumului 
bazat pe competențe cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate 
- participare la nivel zonal, la activitațile de evaluare finala a cadrelodidactice din învațamântul primar 
precum și a cadrelor didactice dinînvațamântul gimnazial; 
- elaborarea documentelor specifice aferente derularii activitaților devaluare finala a cadrelor didactice 
din învațamântul primar precumsi a cadrelor didactice din învațamântul gimnazial; 
- participarea în comisiile de evaluare finala, la nivel zonal, pentrgrupele de cursanți cadre didactice din 
învațamântul primar, precumși cadre didactice din învațamântul gimnazial, conform repartizariifacute 
de catre expertul coordonator evaluare finala; 
- elaborare de instrumente/proceduri/material suport învederea desfașurarii activitaților de evaluare 
finala a cadrelodidactice din învațamântul primar precum și a cadrelor didactice dinînvațamântul 
gimnazial; 
- verificarea documentației elaborate în urma evaluarilor finale, pentr fiecare grupa de participanți, sub 
aspectul legalitațiicompletitudinii, concordantei termenelor; 
 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării din România 

  

Perioada Sept. 2015 – sept. 2019 

Funcţia sau postul ocupat Membru in Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România 
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Activităţi si responsabilităţi principale Reprezentare structurilor infodocumentare școlare în relațiile profesionale și științifice cu instituții 
naționale 
Elaborare, traducere, editare și difuzarea publicațiilor de specialitate din domeniul biblioteconomic 
Organizarea Conferințelor anuale ale Asociației Bibliotecarilor din România  
Formarea continuă a bibliotecarilor  

Numele şi adresa angajatorului Asociația Bibliotecarilor din România 
Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii 22, București 030833 
http://www.abr.org.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cultură 
  

Perioada Septembrie 2013 – iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect național ”Biblioteca anului” 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea proiectului, monitorizarea activitățolor desfășurate în cele 30de județe participante 
  

  

Perioada august– decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt – Monitor activitate formare proiect POSDRU/153/1.1/S/142342  SMIS 52837 

Activităţi si responsabilităţi principale Monitorizarea activității de formare în cadrul Proiectului „Istoria recentă a României”: sesiuni de 
formare față în față, formare on-line, evaluare, cercuri 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
Bucureşti, str. G-ral H. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, cod poştal: 010176 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect POSDRU/153/1.1/S/142342  SMIS 52837 - „Istoria recenta a României. Pachet 
educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” 

  

  

Perioada Februarie 2012 → decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt – Monitor activitate formare in proiectele POSDRU/87/1.3/62665 și 
POSDRU/87/1.3/62771 

Activităţi si responsabilităţi principale a. monitorizarea activităţii de formare din judeţul Iaşi, în următoarele centre: 
1. Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi; 
2. Colegiul „Naţional” Iaşi; 
3. Liceul cu Program Sportiv Iaşi; 
4. Colegiul Naţional Strada Arcu nr. 4 Iaşi 
5. Şcoala „Petru Poni” Strada Păcurari nr. 112 Iaşi 
6. Şcoala Postliceală  Sanitara „Grigore Ghica Vodă” Strada N. Bălcescu nr. 19 Iaşi 

b. aplicarea, menţinerea şi îmbunătăţirea planului, a procedurilor de monitorizare şi a 
instrumentelor de monitorizare standard a activităţilor; 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
Bucureşti, str. G-ral H. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, cod poştal: 010176 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect POSDRU/87/1.3/62665 - Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor 
informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a 
competenţelor lingvistice 
Proiect POSDRU/87/1.3/62665 - Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor 
informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a 
competenţelor lingvistice 

  

Perioada 04/07/2011 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Vicepresedinte filiala Iasi a Asociatiei Bibliotecarilor din Romania 

Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea de activitati in cadrul Asociatiei. 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Bibliotecarilor din Romania 
  

Perioada 01/06/2004 - 31/01/2005  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba italiana 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri de limba italiana pentru asistenti medicali. 

Numele şi adresa angajatorului Scoala Postliceala Sanitara "Grigore Ghica Voda" Iasi 
Nicolae Balcescu nr. 19, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alte activităȚi de servicii 
  

http://www.abr.org.ro/
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Perioada 01/09/2005 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Colaborator - traducator autorizat limbile italiana si engleza 

Activităţi si responsabilităţi principale Traducere de texte din/in limbile italiana si engleza 

Numele şi adresa angajatorului SC Rainier SRL, SC Levant SRL, Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, SC Belfort SRL 
Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alte activități de servicii 
  

Perioada 01/09/2002 - 01/09/2003  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba engleza 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri de limba engleza pentru invatamant primar, gimnazial si liceal 

Numele şi adresa angajatorului Liceul „Miron Costin” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alte activități de servicii 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01/10/2017 – 30.09.2020 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în domeniul  Științe ale Educației 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul tezei: ”Fenomene și procese în spațiul educațional virtual. Valoare educațională a rețelei de 
socializare Facebook” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, domeniul de doctorat Științe ale Educației 
Conducător științific: Prof. univ. dr. Ciprian Marius Ceobanu  

  

  

Perioada 19/02/2015 – 30/05/2015 

Calificarea/diploma obţinută Manager proiect - Certificat de absolvire  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stabilirea scopului și cerințelor de management integrat al proiectului. Planificarea activităților și 
jalonarea proiectului. Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect. 
Realiyarea procedurilor de achiziții pentru proiect. Managementul riscurilor. Managementul echipei de 
proiect. Managementul comunicării în cadrul proiectului. Managementul calității proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Perioada Septembrie 2014 

Calificarea/diploma obţinută Formator regional Google 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Crearea de Grupuri Google Education (GEG) 
Instrumente și aplicații Google utilizate în educație si procesul de accesare a programului national de formare. 
Utilizarea aplicațiilor Google la clasă (Gmail, Calendar, Drive și Docs, Sheets, Forms, Sites și alte aplicații) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Google Romania, Ministerul Educației Naționale și Junior Achievement Romania  
 

  

Perioada Noiembrie 2011 

Calificarea/diploma obţinută Formator în Cultura informației 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Concepte de bază în  cultura informației; Tehnologii utilizate în educarea cititorilor; Managementul informației; 
Comunicarea informației 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociația Bibliotecarilor din România și Ambasada Statelor Unite la București 

  

Perioada 01/10/2008 - 28/02/2010  

Calificarea/diploma obţinută Diploma postuniversitara – Profesor documentarist 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Biblioteconomie si stiintele informarii  
Profesor documentarist 

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Bucuresti (Universitate) 
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învăţământ/furnizorului de formare Edgar Quinet, nr. 14, sector 1, Bucuresti (Romania) 
  

Perioada 02/03/2007 – 16/03/2007 

Calificarea/diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Pregatirea formarii 
Efectuarea formarii 
Evaluarea cursantilor 
Revizuirea si promovarea programului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociatia Romana Infoed XXI - Iasi 

  

Perioada 2005  

Calificarea/diploma obţinută Traducător /interpret autorizat de Ministerul Justiției  

Competenţele profesionale dobândite Traducerea documentelor din diverse domenii din și în limbile italiană/engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Justiției din România 

  

Perioada 01/10/1998 - 30/07/2002  

Calificarea/diploma obţinută Licențiat în filologie  

Disciplinele principale studiate Limba si literatura italiana - limba si literatura engleza 
Modul Psihopedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Universitate) 
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506 Iasi (Romania) 

  

  

Alte cursuri de formare  
  

Perioada august 2018 

Titlul cursului Management educațional participativ 

Numele furnizorului de formare Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iași 
  

Perioada Martie 2018 

Titlul cursului    IFLA International Advocacy Programme - Bibliotecile, Dezvoltarea si Implementarea Agendei    
   2030 a Națiunilor Unite 

Numele furnizorului de formare    IFLA și ABRM 
  

Perioada Iunie 2017 

Titlul cursului Proiectarea, implementare și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

Numele furnizorului de formare Centrul de Pregătire Profesionașă și Consultanță în Afaceri Transilvania Târgu Mureș 
  

Perioada Mai-iunie 2017 

Titlul cursului Managementul comunicării în mediul școlar 

Numele furnizorului de formare Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iași 
  

Perioada Noiembrie 2015 

Titlul cursului  „explore.create.share –  Makerspace și biblioteci – exemplul Bibliotecii Municipale Köln” 

Numele furnizorului de formare Institutul Goethe București 
  

Perioada Decemrbie 2015 

Titlul cursului Evaluator proiecte – COR 241263 

Numele furnizorului de formare Structural Euro Fund and Training SRL+ 
  

Perioada Mai 2014 

Titlul cursului  ”Gestionarea documentelor în unităţile şcolare”  

Numele furnizorului de formare Casa Corpului Didactic București 

 
13. 01. 2023 
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Perioada Iulie 2013 

Titlul cursului Competențe în comunicare, performață în educație 

Numele furnizorului de formare Ministerul Educației Naționale 
  

Perioada Aprilie 2012  

Titlul cursului Mobilitate Grundtvig “Environment and culture: an Italian Blend for Training”, Roma,  Italia  

Numele furnizorului de formare Prin Agenția Națională pentru Programe Europene  
  

Perioada Noiembrie 2009 

Titlul cursului Managementul schimbării în educație 

Numele furnizorului de formare Institute of Leadership and Management and Crownford Group (UK) 
  

Perioada 06/11/2005 - 18/11/2005  

Titlul cursului Limba italiana ca limba straina pentru profesori de italiana in cadrul programului Comenius 

Numele furnizorului de formare Scuola "Leonardo da Vinci", Florenta (Italia) 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Romana 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Italiană  C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  

Engleza  C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  

Franceză  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

Spaniola  
B1  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Foarte bune abilitati se comunicare si interrelationare, obtinute in cei douăzeci ani de coordonare 
metodologica a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare. 
Atitudine proactiva si abilitati de lucru in echipa datorate coordonarii proiectelor si activitatilor 
desfasurate la locul de munca. 
Deschidere catre diferite domenii de cunoastere, abilitatea de a capta atentia si de a castiga 
increderea colaboratorilor pentru o colaborarer eficienta. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Buna administrare a activitatii, eficienta, coordonare, capacitate de planificare si proiectare a activitatii, 
evaluare corecta a situatiilor, capacitate de motivare a colectivelor de oameni, abilitati obtinute si 
dezvoltate atat la locul de munca, cat si din proiectele in care am fost implicata.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competente minime de mecanica auto. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Abilități de lucru în aplicațiile Teams, Cisco Webex, Google classroom, Zoom, Moodle,Microscoft 
Office; Google Drive, Google Calendar,Gmail, Adobe, Prezi, Google Chrome, Internet explorer; 
Mozilla firefox, ACDSee, Nero si alte aplicatii Google 

  

Competente si aptitudini artistice Muzicale - pian, dans modern. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de adaptare la program prelungit de lucru. 
Capacitate de deplasare. 
Corectitudine, responsabilitate, empatie, asertivitate. 

  

Permis de conducere B – din 2001 

 

 
13. 01. 2023 
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INFORMAȚII  
SUPLIMENTARE   

 
Publicații 
Proiecte 

Conferințe 
Seminarii 

Distincții și premii 
Membru în comisii 

și asociații 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Publicații: 
▪ Coautor  Capitol „Învatarea prin cooperare – din sala de clasă în mediul online” în „ Educația 

digitală”, ediția a IIa, Editura Polirom, ISBN 978-973-46-8938-5, 2022 
▪ Coautor „Managementul învățării pe principii inter și transdisciplinare. Ghid practic pentru cadre 

didactice și formatori în domeniul educațional” – Editura „Spiru Haret” – 2021, ISBN 978-973-
579-349-4 

▪ Coautor „Managementul comunicării și stresul organizațional. Ghid practic pentru cadre didactice 
și formatori în domeniul educational” – Editura „Spiru Haret” – 2021, ISBN 978-973-579-348-7 

▪  ”Secondary School Teachers’ Opinions on Educational Use of Facebook”, in Analele Științifice ale  
Universității „Alexandru Ioan Cuza”,  Seria”Științe ale Educației”, ISSN 1453-0775, Tomul XXIII (2019).  

▪ “Students’ and teachers’ Perception on the Use of Facebook in Education [validation of the Social 
Networks Adoption Scale], in Philobiblon, edited by Central University Library ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 
no.2 (2020) 

▪  “Insights on the Use of Facebook in Educational Context – a Systematic Review (2015-2018)”, in  
Romanian Journal of Library and Information Science, vol 15, no 2 (2019), DOI: 
https://doi.org/10.26660/rrbsi.2019.15.2.61 

▪ Traducător al ”Ghidului IFLA pentru biblioteci școlare” (IFLA guidelines for school libraries), 2017 

▪ Coautor ”CDI – laborator de educație nonformală ce ne formează pentru viață” – Editura Alfa din cadrul 
CCD Neamț - 2015 

▪ Autor ”Casa dascalilor ieseni – trecut si present”  - Editura “Spiru Haret”– 2011 

▪ Coautor la ”Mapa dirigintelui”  - Editura “Spiru Haret”– 2010 

▪ Coautor la ”Îndreptar logopedic pentru părinți” – Editura ”Spiru Haret” - 2007 

▪ Articole de specialitate  

- ”Rețelele de socializare în contextul învațarii prin cooperare”,  în Revista “Univers Didactic – revista şcolii 

ieşene” ISSN 1223–6756 - nr. 17/2020 

- ”Despre Agenda ONU 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă și advocacy în bibliotecile românești și 
moldovenești” - în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–6756 - nr. 15/2018 
- ”Ghidul IFLA pentru biblioteci școlare” - în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–6756 - 
nr. 14/2017 
- ”Structurile infodocumentare din județul Iași” - în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–
6756 - nr. 13/2016 
- ”Concursul Naţional "Biblioteca anului" sau o modalitate creativă de promovare a structurilor infodocumentare 
şcolare” – în Buletinul metodic "Cartea. Biblioteca. Cititorul" – fascicula 25, – ISBN 978-9975-928-15-1. – ISSN 
1857-1182 - Chișinău 2016 
- “Biblioteca anului – un proiect de conştientizare a rolului structurilor infodocumentare şcolare în viaţa 
comunităţii” – în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–6756 - nr. 10/2014 
- ”Concursul naţional „Biblioteca Anului” la finalul celei de-a doua ediţii” – în revista “Biblioteca – Revistă de 
bibliologie şi ştiinţa informării”, nr. 6/2014 
- “Environment and culture: an Italian blend for training” – în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” 
ISSN 1223–6756 - nr. 8/2013 
- “Casa Şcoalelor – instituţie cu atribuţii în domeniul dotării învăţământului” publicat la Simpozionul naţional cu 
participare internaţională “IN MEMORIAM SH” – ISBN 978-606-8287-39-3 
- ”Casa dascălilor ieșeni – I” în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–6756 - nr. 2/2010 
- ”Casa dascălilor ieșeni – II” în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–6756 - nr. 3/2010 
- ”Casa Dascălilor Ieșeni,  de la Spiru Haret până azi” în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 
1223–6756 - nr. 4/2011 – ediție specială 
- ”Casa dascălilor ieșeni – III” în Revista “Univers Didactic – revista şcolii ieşene” ISSN 1223–6756 - nr. 5/2011 

 
Proiecte: 

▪ Responsabil județean proiect ”Magister Unesco”, în cadrul celei de-a V-a ediții a Forumului Educațional 
MAGISTER (2016 – 2017) 

▪ Președinte de juriu la concursul județean literar ”Valentina Scrumeda” (2014 – 2017) 

▪ Membru în juriul Concursului Național ”Colorează – ți viața” (2013 – 2017) 

▪ Membru în juriul concursului național de Reviste Școlare – faza județeană (2011 – 2017) 

▪ Membru în juriul concurului județean ”Cîntecc, joc și voie bună – istorie, obieciuri, tradiții” (2017) 

▪ Coordonator județean al proiectului regional ”CDI – Laborator de educație nonformală, ce ne formează pentru 
viață” (2015 – 2016) 

▪ Coordonator județean al proiectului regional ”Provocarea la lectură” – ediția a XIV-a 

▪ Expert monitorizare în cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/142342 – Istoria recentă a României. Pachet 
educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” (2015 – 2016) 

▪ Initiator si manager al proiectului national ”Biblioteca anului”–in 2012 la nivel județean și în 2013 la nivel national; 

▪ Expert pe termen scurt în proiectele Proiect POSDRU/87/1.3/62665 - Formarea continuă a cadrelor didactice 
pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel 
european a competenţelor lingvistice și POSDRU/87/1.3/62771- Formarea continuă a cadrelor didactice pentru 
utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a 
competenţelor lingvistice; 
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▪ Coordonator al proiectelor “Magicienii cunoasterii”– proiect adresat bibliotecilor scolare și centrelor de 
documentare și informare din județul Iași și “Atitudine la altitudine” creat pentru a creste abilitățile de citire a 
elevilor 

▪ Reprezentant al Casei Corpului Didactic în proiectul national ”Centre de tineret pentru reducerea vulnerabilității la 
trafic și integrarea coliipor, victime alte traficului în București și alte trei județe (Iași, Botoșani și Giurgiu).   
Asistență pentru echipa de implementare a proiectului (Aprilie 2005 – Septembrie 2006 ) 

▪ Participant în proiectul BRIDGING INSULA EUROPAE (cod 134214-LLP-1-2007-1-IT-COMENIUS-CMP) – 
Enhancing Pupils Motivation by Developing European Dimension of Learning and the Use of ICT (2007) 

▪ Mobilitate Europass nr RO-219 -  Leonardo da Vinci project “EURO standards in the continuing teacher training”. 
Vizite de lucru în instituții de educație și învățământ din Derry, Irlanda de Nord (UK) 

Conferințe 
 

▪ Conferința " Noi perspective ale educației în era digitală", ediția a II a, 29 ianuarie 2020, Iași 

▪ Conferința PEREV – L’identité européene en  question – 18 – 19 iulie 2019, Timișoara 

▪ Conferința Națională de Cercetare în Educație CERED 2019 – ediția a VI-a, ”Cercetare în spațiul educațional european”, 
17 – 18 iulie 2019, Timișoara 

▪ Conferința Națională ”Educația Azi”, cu tema ”Formarea profesorilor în era digitală”, 30-31 mai 2019, Iași – participare 
cu lucrare 

▪ Conferința ”The Annual Doctoral Conference in Psychology and Educational Sciences – Doctoral Research without 
Borders” (Iași, iulie 2018)  

▪ Conferința Studențească ”Cercetarea Psihologică și Educaționale fără Frontiere” (Iași, mai 2018) 

▪ Conferința Națională ”Proiecte educative în biblioteca școlară și CDI – schimb de bine practici” (București, mai 2017) – 
participare cu lucrare 

▪ Salonul internațioanl de carte pentru copii și tineret Chișinău – Participare cu lucrare la sesiunea de comunicări 
”Biblioteca – spațiu de comunicare și educație interculturală” (Chișinău, Republica Moldova aprilie 2015) 

▪ Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (Iasi, Septembrie 2015) 

▪ Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (Cluj- Napoca, Septembrie 2014) 

▪ Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (Oradea, Septembrie 2013) – participare cu lucrare 

▪ Conferinţa Naţională “Biblioteca_şcolar@ realitate.perspective” – (Dâmboviţa, mai 2013) 

▪ Conferința Națională “Campionii Educației Digitale”( București, Noiembrie 2012) 

▪ Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (Galați, August 2012) 

▪ Conferința Națională – “Centre de Documentare și Informare în dinamica societății cunoașterii (Sibiu, Mai 2012) 

▪ Simpozionul national– “Protecție împotriva rasismului și a discriminării” (IRDO Romania – Noiembrie 2011) 

▪ Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (Sibiu, Septembrie 2011) 
 

Seminarii și perfecționări profesionale  
 

▪ Workshop – ”Manualul digital și auxiliarele lui” (Iași, ianuarie 2020) 

▪ Workshop – ”Spatial Thinking Across The Curriculum” (Iași, martie 2018) 

▪ Workshop – ”IFLA International Advocacy Programme” (Chișinău, martie 2018) 

▪ Workshop –  Rolul bibliotecilor modern în procesul educative (București, Noiembrie 2012) 

▪ Mobilitate Grundtvig “Environment and culture: an Italian Blend for Training”, Agenția Națională pentru Programe 
Europene, Roma,  Italia (2012) 

▪ Asigurarea calității în educație, (25 credite profesionale transferabile) organizat  de Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” 
asi (Noiembrie 2011 – Ianuarie 2012) 

▪ Cultura informației pentru biblioteci școlare, organizat deAmbasada SUA la București și Asociația Bibliotecarilor din 
România (Noiembrie 2011) 

▪ Working towards TKT – Language and background to language learning and teaching; Lesson planning and use of 
resources for language teaching; Managing the teaching and learning process; CLIL; KAL; YL – British Council (Octombrie 
2011) 
“Certificare conform ISO 9001:2008 pentru Instituții Publice” – TUV Austria Romania (Ianuarie 2011) 

▪ Workshop – “Creative and Innovative Teaching: Hands on Experience from Theory into Practice” - Uniscan Educational 
Group Bucharest and Pilgrims UK – speaker Noreen Caplen – Spence – (October 2010) 

▪ Change management in education – curs susținut de Institute of Leadership and Management  - UK 

▪ Italian as a foreign language for teachers of Italian within the programme Comenius. Mobilitate de două săptămâni 
pentru profesori de limba italiană în Florența, Italia (2005) 

▪ Seminar de contact “Language Learning without Barriers” – prin programul SOCRATES – Republica Cehă (Mai 2005) 

▪ Project management and funding  - cursul a fost ținut în Iasi de Dr. Peter Green, from BESO – British Executive Service 
Overseas (Ianuarie – Februarie 2005) 

 
Distincții și premii 
 

▪ Diplomă pentru activități în anul 2015, în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România (Septembrie 2015) 

▪ Premiul “Spiru Haret” pentru Biblioteci școlare–primit din partea Asociației Bibliotecarilor din România  (Septembrie 
2013) 

▪ Diplomă de merit pentru activități desfășurate în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România (2012) 
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▪ Diplomă pentru rezultate deosebite în anul 2014 – 2015 în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România 

▪ Gradație de merit  pentru perioadele 2008 - 2012 și 2016 – 2021 
 

Membru în asociații și/sau alte structuri 
 

▪ Membru în Comisia Națională a Bibliotecilor din România (2022 – 2023) 

▪ Membru in Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România (2015 – 2019) 

▪ Responsabil cerc metodic profesori documentariști (2016 – prezent) 

▪ Responsabil Comisie de dezvoltare și monitorizare a sistemului de control intern managerial (2017) 

▪ Membru în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași (2009 – 2014) 

▪ Vicepreședinte al Filialei Iași a Asociației Bibliotecarilor din România (2011-2015) 

▪ Secretar al Filialei Iași a Asociației Bibliotecarilor din România (2009-2011)  


