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  CURRICULUM VITAE  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ARGATU DANIELA 

Adresă(e) Suceava  

Telefon(oane) 0748847062  

E-mail(uri) daniela_argatu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 10 martie 1974 

Sex feminin 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 2005 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar metodist   

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Administrarea şi gestionarea fondului de carte, responsabil de cerc 
metodico-ştiinţific, coordonarea activităţilor, asistenţă şi consiliere pentru 
bibliotecarii şcolari din judeţ 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 1 septembrie 2001 – 30 august 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice pentru disciplina Limba şi literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava și Colegiul Național “Mihai 
Eminescu” Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 1 septembrie 2000 – 30 august 2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice pentru disciplina Limba şi literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 
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Perioada 1 septembrie 1999 – 30 august 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice pentru disciplina Limba şi literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală Nr. 1 Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 1 septembrie 1998 – 30 august 1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice pentru disciplina Limba şi literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală Nr. 5 Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 1 septembrie 1996 – 30 august 1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activităţi didactice pentru disciplina Limba şi literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală Boroaia - Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

  

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

 
21 noiembrie – 18 decembrie 2014 
Calificare în Managementul proiectelor europene – 15 CTP 
Program de formare continuă de categoria a 3-a (60 de ore): Managementul 
proiectelor europene 
 
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 
 
 
 
 
21 martie 2014 
Stagiul «Profession Culture», organisés par la bibliothèque Publique 
d’Information (Bpi) sous l’égide du Ministère de la culture et de la 
communication de France 
 

 
13-18 octombrie 2013 
Vizită de studii la Munchen susţinută de Ambasada Germaniei prin 
intermediul Institutului Goethe din Bucureşti şi „Bibliothek & Information 
International (BI-International)”  
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Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

25-26 aprilie 2013 
Workshop: Biblioteci digitale&Cataloage electronice, Achiziții&Dezvoltarea 
colecțiilor, Legislația&Formarea profesională, Statistică de bibliotecă (16 ore) 
Biblioteca Univesității Babeș Bolyai Cluj, Biblioteca Județeană Octavian 
Goga Cluj, ABR, ANBPR, Qulto 
 
 
 
Februarie – aprilie 2013 
Program de formare din categoria modul lung 80 de ore/ 23 CTP 
Informatizarea bibliotecilor școlare din cadrul Proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63038 “Profesionalism la toate nivelele învățământului 
preuniversitar”  
CCD Neamț 
 
 
 
 
3-4 noiembrie 2012 
Diplomă Seria C nr. 0000915 
Program de formare profesională Ateliere motivaționale pentru angajații din 
instituțiile de cultură  
 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național – Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură București 
 
 
 
3-5.02.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare in cadrul proiectului  ”Formarea continuǎ a cadrelor   
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea 
eficientǎ a limbii engeze şi evaluarea la nivel european a competenţelor 
lingvistice”, ID 62665 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

MECTS 

  

Perioada 3-5.02.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare in cadrul proiectului  ”Formarea continuǎ a cadrelor   
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea 
eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor 
lingvistice”, ID 62771 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

MECTS 

  
Perioada 26-28 noiembrie 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Formator de formatori în cultura informaţiei 

Disciplinele studiate / 
competenţe profesionale 

Curs: Cultura informaţiei pentru bibliotecarii şcolari 

Numele instituţiei / 
furnizorului de formare 

ABR cu sprijinul Ambasadei SUA 
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Perioada Octombrie 2011 

Calificarea / diploma  Mentor 

Disciplinele principale 
studiate  

Curs Mentor 

Numele instituţiei / 
furnizorului de formare 

TRAINING & TEACHING CENTER SRL Bucureşti 

  

Perioada 11.05-19.05.2010 

Disciplinele / competenţe 
profesionale dobândite 

Curs Inteligenţa emoţională în educaţie 

Numele / furnizorului de  Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 12.02.2011 

Calificarea / diploma  Curs Managementul instruirii diferenţiate 

Numele şi tipul instituţiei / 
furnizorului de formare 

IRSCA GIFTED EDUCATION 

  

Perioada 20.03-28.03.2009 

Calificarea / diploma Curs Manager de proiect 

Disciplinele studiate / 
competenţe profesionale 

Manager de proiect 

Numele / furnizorului de 
formare 

SMART TRADING SOLUTIONS SRL Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

COD COR 241919 

  

Perioada 17-19 Octombrie 2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Curs Evaluator competenţe profesionale 

Disciplinele / competenţe 
profesionale dobândite 

Evaluator competenţe profesionale 

Numele / furnizorului de 
formare 

SMART TRADING SOLUTIONS SRL Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

COD COR 241219 

  
Perioada 10.06-5.07. 2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Curs Formare formatori 

Disciplinele / competenţe 
profesionale dobândite 

Formator de formatori 

Numele / furnizorului de 
formare 

SMART TRADING SOLUTIONS SRL Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

COD COR 241207 
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Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma ă Cursuri de formare de formatori in domeniul biblioteconomiei - Buşteni 

Disciplinele / competenţe 
profesionale dobândite 

Formator de formatori în domeniul biblioteconomiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

METC 

  

Perioada Octombrie 2005 – februarie 2007 

Calificarea / diploma  Master pentru profesorii documentarişti,  

Disciplinele / competenţe 
profesionale dobândite 

Profesor documentarist 

Numele de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Secţia Bibliologie şi Ştiinţele Informării, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

COD COR 235 

  

Perioada Octombrie 2005 – iunie 2006 

Calificarea / diploma  Curs postuniversitar de Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării 

Disciplinele / competenţe 
profesionale dobândite 

Bibliotecar studii superioare 

Numele instituţiei de 
învăţământ formare 

Facultatea de Litere, Secţia Bibliologie şi Ştiinţele Informării, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

COD COR 2342 

  
Perioada 1992 - 1996 

Calificarea / diploma  Profesor de limba şi literatura română 

Numele instituţiei de 
învăţământ / furnizorului  

Facultatea de Teologie Ortodoxă Iaşi, Secţia Fillogie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

COD COR 2321 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Abilităţi de analiză, observaţie, comunicare orală, scrisă, comunicare 
audio-vizuală, comunicare prin calculator, comunicare interpersonală, 
comunicare la nivel instituţional; 
 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Limba engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba   f. bine  f. bine  bine  bine  bine 

Limba   bine  bine  bine  bine  bine 
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Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Competenţele şi abilităţile sociale le-am dobândit şi dezvoltat în cadrul 
colectivelor de elevi, în bilbiotecă cu utilizatorii sau elevii şi studenţii 
practicanţi, dar şi cu partenerii şi colaboratorii: ABR, Biblioteca judeţeană 
I.G. Sbierea Suceava, Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava, 
Fundaţia Naţională Humanitas - filiala Suceava, AESv.) 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Eficienţă în întocmirea registrelor de evidenţă, inventar şi mişcare a fondului 
şi a cataloagelor sistematico-alfabetice şi topografice folosite de bibliotecă, 
reperarea elementelor descriptive uşor de identificat ale unui document de 
bibliotecă, oricare ar fi suportul său, în vederea introducerii lui într-un fişier 
şi/sau a clasării acestuia, identificarea elementelor de informare 
caracteristice unui document şi transcrierea lor într-un sistem de descriere 
conform normelor (ISBD, OASIS, norme descriptive ale arhivelor), 
organizarea muncii de alimentare şi de gestionare a fondului de carte şi 
dezvoltarea instrumentelor asociate (modele de documente, proceduri 
operaţionale, etc.) 
 
 
 

 
Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 
calculatorului 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului prin operare Microsoft-
Office (Word, Excel, Power-point,) utilizarea programelor de căutare a 
documentaţiei de specialitate pe internet (Google, Yahoo, Alta Vista, Go To, 
s.a), administrarea electronică a bazei de date a bibliotecii; 
 
Aptitudini de relaţionare (autonomie, capacitate de comunicare, 
disponibilitate, empatie), căutare (curiozitate, perseverenţă, rigoare),  analiză 
(spirit critic), organizare (putere de adaptare, capacitate de anticipare, 
iniţiativă, spirit organizatoric). În activitatea metodelor de grup: facilitarea 
luării deciziilor, medierea conflictelor; clarificarea scopurilor, stimularea şi 
motivarea participării membrilor grupului, mobilizarea resurselor umane, 
îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare etc.: 

 în realizarea practicii pedagogice realizate în perioada 2005-2009 cu elevii 
de la CN Mihai Eminescu Suceava, profilul pedagogic, specializarea 
bibliotecar cu studii medii, precum şi cu studenţii de la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie publică, de la Universitatea Ştefan cel Mare 
Suceava; 

 în organizarea de evenimente culturale şi educaţionale la Casa Corpului 
Didactic George Tofan Suceava sau în parteneriat cu alte instituţii; 

 ca expert monitor activitate de formare în cadrul proiectului ”Formarea 
continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice 
moderne în predarea eficientǎ a limbii engeze şi evaluarea la nivel european 
a competenţelor lingvistice”, ID 62665 și ID 62771;  
ca bibliotecar metodist al CCD G. Tofan Suceava în activitatea de 
coordonare și îndrumare metodologică a bibliotecarilor şcolari din judeţul 
Suceava prin organizarea consfătuirilor anuale, cercurilor metodice 
semestriale, ședințe, sesiuni informale, seminarii, traininguri, workshopuri, 
mese rotunde, dezbateri publice (face toface, webinars),  
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  membru al comisiei de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar 
școlar, activități culturale educative de amploare (simpozioane interjudețene, 
Noaptea bibliotecilor românești, Săptamâna Educației Deschise, Școala 
altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!ˮSăptămâna Accesului Deschis, 
schimburi de experienţă, lansări de carte  etc.);  

 ca formator în cadrul cursurilor de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari 
Gestiune şi marketing de bibliotecă, Managementul proiectelor de bliotecă, 
Cultura prin cunoaștere TIC; Cultura informației, Blogul bibliotecarului școlar; 

 Biblioteca Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava este singura 
structură balcanică de acest tip (şcolară) câştigătoare alături de alte 13 
structuri în cadrul Proiectului INELI-Balkans, organizat de Future Library, 
prin Global Libraries – The Bill and Melinda Gates Foundation. -  Proiectul 
INELI-Balkans se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2014-2017) 

Transfrontalier:  
1. organizator în cadrul Schimbului de experienţă transfrontalier 
Chişinău – Suceava: Managementul educaţional – noi orientări în 
dezvoltarea unei societăţi democratice, Suceava, 2-6.11.2010; 
2. participare la Proiectului Multilateral Comenius Cultural Voyage 
through our traditional games, 26.10.2010, Suceava 
Judeţene: 1. Organizator la etapa finală a Proiectului „Biblioteca, locuinţa 
sufletului meu” din cadrul Campaniei "Cultura unește Bucovina" la 
biblioteca Școlii Gimnaziale Berchișești, prof. Daniela Argatu, bibl. CCD, 
bibl. Lăcrămioara Lupăescu, 30 septembrie 2014 
2.Participare ca partener la proiectul educativ organizat de CCD Neamț - 
CDI-ul laborator de educație nonformală ce ne formează pentru viață 
cu activitatea Biblioteca vie în bibliotecile școlre/CDI-urile din județul 
Suceava 
3.organizator al proiectului educaţional Lecturiada; 
4. simpozionul judeţean Eminescu…159 de ani; 
5. ca organizator şi moderator de secţiune în cadrul sesiunilor de 
comunicări ştiinţifice şi referate ale CCD G. Tofan Suceava: Comunicarea 
în era informaţională - 2006, Educaţia în societatea cunoaşterii - 2008, 
Creativitate şi inovaţie în învăţământ - 2009, Educaţie şi cultură 
europeană 2010; Tendinţe contemporane în educaţie- 2011; 
6. ca voluntar în cadrul Târgului de Crăciun, ed. a V-a, 2014-2015, 
Suceava; 
5. ca membru al juriului din cadrul concursului local Eminescu – 
Luceafărul poeziei româneşti, ianuarie 2014; 
7. ca organizator al Sesiunii județene Eminescu – mereu contemporan”, 
17.01.2013; 
6. ca organizator al Mesei rotunde “Poetul.. unui ev aprins – 75 de ani de la 
nașterea lui Nicolae Labiș”, 2.12.2010; 
6. ca organizator al activităților din cadrul Taberei educative din Programul 
Național “Let~s do it”, 1 – 4 noiembrie 2010, Gura Humorului, Suceava. 
Nationale: 1. concurs naţional de proiecte educaţionale O carte pentru 
şcoala mea, 2007, 2008, 2009; 2010 
2. în cadrul proiectului interjudeţean Formarea continuă valorificată prin 
artă, mai 2009; 
3. în cadrul mesei rotunde Petre Ţuţea – un Socrate al românilor, 
9.12.2011, CCD Suceava 
4. în cadrul cursurilor de instruire din proiectul finanţat POSDRU Formarea 
şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
pentru predarea ştiinţelor –Descoperă!, 2009;  
5. Spring Day in Europe 2005; 
6.în cadrul simpozionului naţional Educaţia ecologică-necesitate 
europeană, necesitate educaţională, 27 mai 2006; 
7. ca organizator, formator şi moderator al Sesiunilor interjudeţene 
E_biblioteca integratoare - 2015, Profesionalism şi etică în bibliotecă – 
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Participări la 
seminarii/conferinţe 

2014, Cultura SMART în bibliotecă – 2013, Identităţi biblioteconomice 
în context educaţional 2012, Comunicare şi cuminecare în bibliotecile 
şcolare sucevene, 30 octombrie 2009;  
8. în cadrul întâlnirilor şi participărilor la diverse întâlniri, ateliere de lucru 
desfăşurate la CCD G. Tofan Suceava şi congrese din cadrul Asociaţiei 
Bibiotecarilor din România, a CCD-urilor din ţară, a ONG-urilor şi a 
asociaţiilor umanitare; 
9. ca membru al componentei administrative în cadrul cursurilor de formare 
continuă, acreditate şi avizate: Paideia, Mentalităţi europene, Tehnici de 
comunicare, Managementul proiectelor finanţate de UE, Ecologia şi 
protecţia mediului, Viitorii artişti plastici, Gestiune și marketing de 
bibliotecă, Blog-ul bibliotecarului şcolar, Workshop-ul: Motivarea 
bibliotecarilor, Cultura informaţiei; 
10. corectură în cadrul colectivului de redacţie a editurii George Tofan 
Suceava; 
11. organizarea de lansări de carte: Românii în mileniul migrațiilor (275-
1247), Ioan Popoiu, Ed. George Tofan Suceava, 15 aprilie 2013;  
12. tehnoredactare manuscris Învăţământul în Bucovina până la 1805, 
George Tofan, 2011; 
 
1. Simpozionul internaţional Didactica ştiinţelor încadrată în mediul IT, 8 
– 9 mai 2015, Brăila 
2. Participare la Simpozionului regional  Educația nonformală - punte de 
legătură  între teorie şi practică, în cadrul săptămânii dedicate 
Festivalului Naţional al Şanselor Tale  -  România 2014, ediția a XV-a cu 
tema”  Oportunități  de dezvoltare personală prin educație nonformală”, în 
perioada 24- 30 noiembrie 2014 
3. Participare la Simpozionului regional Rolul complementarităţii 

educaţiei formale‐nonformale în dezvoltarea personală a elevului, 
organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel 
Guguianu” Zorleni, 27/28.11.2014 cu lucrarea Regândirea indicatorilor de 
performanță pentru biblioteca școlară 
4. Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile comunale din județul 
Suceava, 11 martie 2014, Biblioteca Județeană Suceava; 
5. Conferința nașională Biblioteca şcolară – spațiu ideal de informare și 
comunicare,ed. I și a II-a Buziaş, 8 noiembrie 2011/25-26 octombrie 
2013/27 octombrie 2014; 
6. Conferința națională “Biblioteca _şcolară@realitate. Perspetive, 23-24 
mai 2013 CCD Dâmbovița; 
7. Proiect POSDRU Tinerii împotriva violenţei, Suceava, 29 martie 2011; 
8. Participări ca moderator de Secțiuni și cu lucrări la a XIX-a, a XX-a, a 
XXI-a, a XXII-a, a XXIII-a, a XXIV-a, a XXV-a Conferinţă naţională a ABR, 
Bucureşti, , 17-19 septembrie 2008, 10-12 septembrie 2009, 16-19 
septembrie 2010, 17-19 septembrie 2011, 29 august 2012, 4-6 septembrie 
2013, 3-5 septembrie 2014;  
9.Participare la Simpozionului regional Rolul complementarităţii 

educaţiei formale‐nonformale în dezvoltarea personală a elevului, 
organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel 
Guguianu” Zorleni, 27/28.11.2014 cu lucrarea Regândirea indicatorilor de 
performanță pentru biblioteca şcolară; 
10. Participare la Dezbaterea publică a documentelor elaborate în cadrul 
proiectului “Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului 
din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite 
profesionale transferabile” ID 3777, martie 2012; 
11. Simpozionul naţional „Dimensiuni creative ale învăţământului 
românesc”, Suceava, 4 mai 2011; 
12. Semniar „Sadoveanu altfel”, 5 noiembrie 2011 
Schimb de experienţă transfrontalier Chişinău-Suceava, cu tema: 
Managementul educaţional – noi orientări în dezvoltarea unei societăţi  
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Articole publicate 
 

 

democratice, 2-6.11.2010; 
13. Proiectul interjudeţean Formarea continuă valorificată prin artă, 
mai2010 
14. Simpozionul internaţional organizat în cadrul Şcolii de iarnă derulată 
prin programul de vecinătate România-Ucraina, 2 febr. 2009 Suceava– 
Profesorul-factorul cheie în educaţie; 
15. Cursurile de instruire din cadrul  proiectului finanţat POSDRU 
Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar pentru predarea ştiinţelor –Descoperă!, 28-29 
septembrie 2009;  
16. Simpozionul judeţean Eminescu…159 de ani, CCD Suceava, 15 ian. 
2009; 
17. Seminarul „Cercetarea în educaţie-perspective, exigenţe, 
problematici, susţinut de Yves Lenoir de la Univ. Sherbrooke, Canada, 
2009; 
18. Simpozionul internaţional Prejudecăţi şi stereotipii în mentalul 
colectiv românesc, 25 noiembrie 2009, Câmpulung Moldovenesc; 
19.Simpozionul internaţional organizat în cadrul Vizitei de studiu ARION 
0701809 Suceava, 7 apr. 2008 – Profesorul-factorul cheie în educaţie 
20. Conferinţa naţională Bibliotecile şcolare – între Gutenberg şi 
Google, Bacău, 5-7 noiembrie 2008; 
21. Simpozinul internaţional Neo-umanismul şi dialogul intercultural, 
Suceava, 2007; 
22.în cadrul Simpozionului naţional Educaţia ecologică-necesitate 
europeană, necesitate educaţională; 27 mai 2006 
23. Simpozionul internaţional Spring Day in Europe 2005; 
24. Seminarul naţional Formarea continuă – atribut al calităţii în 
biblioteca şcolară, Galaţi, 18-19 mai 2006 
25. Conferinţa naţională Noi tendinţe în bibliotecile şcolare – 
informatizare, proiecte educaţionale, parteneriate, activităţi culturale, 
Târgu Jiu, 1-2 noimbrie 2007;  

26.Participare la Simpozionului regional Rolul complementarităţii 

educaţiei formale‐nonformale în dezvoltarea personală a elevului, 
organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel 
Guguianu” Zorleni, 27/28.11.2014 cu lucrarea Regândirea indicatorilor de 
performanță pentru biblioteca școlară; 
27.Sesiunea interjudeţenă Comunicare şi cuminecare în bibliotecile 
şcolare sucevene, 30 octombrie 2009;  
28. Sesiunile judeţene de comunicări ştiinţifice şi referate ale CCD G. 
Tofan Suceava: Comunicarea în era informaţională - 2006, Educaţia în 
societatea cunoaşterii - 2008, Creativitate şi inovaţie în învăţământ - 
2009, Educaţie şi cultură europeană, 2010, Tendinţe contemporane în 
educaţie- 2011. 
 
În volumele de la simpozioane: 

 INTERNAŢIONALE: 
1. Salonul internaţional de carte pentru copii şi tineret:  Marketingul 
serviciilor de bibliotecă pentru copii: strategii şi tehnici moderne, Chișinău, 
26-29 aprilie 2012; 
2. Didactica ştiinţelor încadrată în mediul IT, 8 – 9 mai 2015, Brăila,: 
Website-ul unei biblioteci şcolare, un eficient instrument de marketing;  

 NAŢIONALE:  
1. Biblioteca şcolară – spațiu ideal de informare şi comunicare,ed. a I-a, 
a II- a şi a IV-a Buziaş, 8 noiembrie 2011: Dezvoltarea competențelor de 
lectură în biblioteca şcolară; Competenţa generează profesionalism, 25-26 
octombrie 2013; Repere legislative actuale ale funcției de bibliotecar CCD, 
27 octombrie 2014; 
2. Strategii moderne, calitate, perfecţionare, formare continuă, Olt, 15-
16 mai 2009: Bibliotecarul şcolar şi cultura de performanţă;  
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 3. Biblioteci şi bibliotecari în sec. XXI, 28-30 mai 2009, Focşani: 
Utitlizatorii bibliotecii Casei Corpului Didactic G. Tofan Suceava; 
4. Bibliotecile şcolare – între Gutenberg şi Google, Bacău, 5-7  
noiembrie 2008: Web-site-ul bibliotecii şcolare; 
5. Noi tendinţe în bibliotecile şcolare – informatizare, proiecte 
educaţionale, parteneriate, activităţi culturale, Gorj, 1-2 noiembrie 2007: 
Grupul de lectură; 

 REGIONALE: 
1. Simpozionului regional Rolul complementarităţii educaţiei 

formale‐nonformale în dezvoltarea personală a elevului, organizat de 
Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, 
27/28.11.2014 cu lucrarea Regândirea indicatorilor de performanță 
pentru biblioteca şcolară 
2. Rolul complementarităţii educaţiei non-formale în dezvoltarea personală 
a elevului, Vaslui, 19 noiembrie 2013 
3. Formarea continuă – atribut al calităţii în biblioteca şcolară, Galaţi, 
18-19 mai 2006; Bibliotecarul – viitorul manager al informaţiei 

 INTERJUDEŢENE DE SPECIALITATE: 
1. E_biblioteca integratoare – Suceava, 2015: Voluntariatul în bilioteca 
șolară; 
2. Profesionalism şi etică în bibliotecă, Suceava, 2014: Competenţa 
generează profesionalism în bibliotecă; 
3. Cultura SMART în bibliotecă, Suceava, 2013: Competenţele şi 
abilităţile bibliotec@rului şcolar; 
4. Identităţi biblioteconomice în context educaţional, Suceava, 2012: 
Programul de sprijinire a activităţilor şi iniţiativelor de valorificare a 
patrimoniului cultural local în forme muzeale, în localităţi rurale din judeţul 
Suceava 2012 – 2013 
5. Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene, 30 
octombrie 2009: Contratimpi şi virtuţi în comunicare  
6. Simpozionul interjudeţean “George Bujorean” – Dreptul la educaţie 
în societatea modernă” cu lucrarea Valorificarea patrimoniului cultural 
local, 5 octombrie 2012; 
7. Educaţia în învăţământul rural de-a lungul timpulu (din cadrul 
Concursului interjudeţean  şcoala – universul copilăriei mele): Abilităţi de 
viață – competenţe cheie- aptitudini – obiective ale bibliotecii școlare, febr. 
2013; Biblioteca virtuală, Comoara din bibliotecă: Caragiale meloman,  
februarie 2012; 2011; Educaţia pentru informaţie în mediul rural, febr. 2010;  

 INTERJUDEŢENE ( ale CCD George Tofan Suceava): 
1. Calitatea şi excelenţa în formarea continuă: Calitatea o nouă 
provocare pentru biblioteci, 6 februarie 2015 
2. Educaţie. Formare. Profesionalism: Cultura calităţii în structurile 
infodocumentare preuniversitare româneşti, 2014; 
3. Competenţe în evaluare pentru şcoala românească: Managementul 
stresului în învățământul vocaţţonal, 4 aprilie 2012 
4.Tendinţe contemporane în educaţie, 2011, Suceava: Legislaţia de 
bibliotecă;  
5. Educaţie şi cultură europeană, 2010, Suceava: Formarea continuă a 
bibliotecarilor şcolari; 
6. Creativitate şi inovaţie în învăţământ – 2009, Suceava: Importanţa 
CDI-ului într-o şcoală; 
7. Educaţia în societatea cunoaşterii – 2008, Suceava: Grupul de lectură; 
8. Comunicarea în era informaţională – 2006, Suceava, Bibliotecarul – 
viitorul manager al informaţiei; 
CONFERINȚA LOCALĂ: Tradiţie, inovaţie şi profesionalism în educaţie 
organizată de Ziua mondială a educației, 5 octombrie 2013, Suceava 
AUTOR:  
1. Ghidul bibliotecarului școlar – eurocompetențe profesionale, Editura Stef 
Iași, mai 2014 
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2.Am elaborat Calendarul evenimentelor cultural educative pentru 
bibliotecile școlare 2014-2015 
COAUTOR VOLUME: 
CARCALETE, Petru; ÎNSTORSURĂ, Cristinel Petru; ARGATU, Daniela. 
Proceduri în biblioteca şcolară. Suceava: Editura George Tofan, 2010 
Volume coordonate şi contribuţii personale 
 Ghidul bibliotecilor şcolare şi al centrelor de documentare şi informare din 
învăţământul preuniversitar românesc/ coord. Daniela Argatu; Bucureşti: 
Editura ABR, 2012 
Profesionalism şi etică în bibliotecă/ coord. Daniela Argatu. Suceava: 
Editura George Tofan, 2014 
Cultura SMART în bibliotecă/ coord. Daniela Argatu. Suceava: Editura 
George Tofan, 2013 
Identităţi biblioteconomice în context educaţional/ coord. Daniela Argatu. 
Suceava: Editura George Tofan, 2012 
Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene/ coord. Daniela 
Argatu. Suceava: Editura George Tofan, 2009 
Studii: în Monografia bibliotecilor Caselor Corpului Didactic: Biblioteca 
Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava  
1. în Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, 
coord. Marian Petcu, Arad, 2008, ISBN 978-973-664-307-1: partea 1940-
1970, Bucovina 
2. la Tratatul de biblioteconomie, vol. I, ABR, 2013 
3. la Standardul UCS7 Conservarea preventivă a colecţiilor de documente 
4. TOFAN, George. Învăţământul în Bucovina/ postfaţă Daniela Argatu, 
Editura George Tofan Suceava, 2012 
Articole publicate pe platformele internaţionale EBSCO host, Worldcat 
OCLC, TinRead BNRM; 
Articole publicate în reviste de specialitate: Trivium, Newsletter, 
Biblioteca, Revista Română de Studii de Biblioteconomie din domeniul 
educaţiei: Şcoala bucovineană, Ecobest,  Însemnări, Buletinul informativ al 
ISJ, CCD Suceava 
În revista din domeniul educaţiei Şcoala bucovineană: 
Metode pentru o inventariere rapidă a cărţilor din bibliotecă, nr. 4, 2007; 
Expunerea bunurilor cultural-artistice, nr. 5, 2007; 
Cartea – instrument al educaţiei în societatea contemporană, nr. 5, 2008; 
ISBN – ISSN – CIP, nr. 6, 2007; 
2. în Studii şi cercetări de istoria presei, coord. Marian Petcu, Arad, 2008, 
Planul managerial al unei biblioteci şcolare – un instrument necesar, nr. 
5, 2009; 
Procedurile operaţionale în biblioteca şcolară, nr.6, 2009; 
Managementul proiectelor de bibliotecă, nr. 3/2010; 
Scurt istoric al învăţământului românesc şi al Caselor Corpului Didactic, 
nr. 4/2010; 
Modernitatea pedagogului bucovinean George Tofan, Nr. 6/2010; 
Biblioteca virtuală, Nr. 1/2011. 
În revista Biblioteca, nr.11/2010: Domnului meu profesor; nr. 1/2011: 
Biblioteca Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava - de la origini 
până în prezent . 
În revista şcolară Ecobest, nr. 1, 2009: O, tu natură…, De la biblioteca 
tradiţională la biblioteca 2.0.;; 
În revista şcolară Însemnări; nr.1/2 2008: Fascinaţia cărţilor; Clipe 
Colaborarea dintre părinţi şi grădiniţă; 
În Buletinul informativ al Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava: Părinţii şi 
„Călătoia culturală prin intermediul jocurilor tradiţionale” 
Cultura informaţională vs educaţia intelectuală. Implicaţii şi responsabilităţi 
ale bibliotecii şcolare, nr. 1, 2009; 
Calitatea - o nouă provocarepentru biblioteci, nr. 2, 2009; 
Activitatea de formare continuă organizată de bibliotecarul Casei Corpului 
Didactic, nr.3, 2009; 
Comunicare şi /sau cuminecare în bibliotecile şcolare, nr. 4, 2009; 
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Comunicări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

 
Permis de 
conducere 

 
 

Informaţii 
suplimentare 

 
 
 
 
 

Anexe 

 
1. Managementul stresului în cadrul Consiliului profesoral de la Colegiul 
de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava, 27.03.2011; 
2. Granturile de mobilitate în cadrul Consiliului profesoral de la Colegiul de 
Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava, 27.1.2011; 
3. A fi părinte, cuvânt adresat în încheierea proiectului Multilateral 
Comenius Cultural Voyage through our traditional games, 
26.10.2010; 
4. Bibliotecarii şcolari şi noile metodologii, Conferinţa naţională Buziaş 
18 noiembrie 2011. 
5.130 de ani de la naşterea lui George Tofan în cadrul evenimentului 
organizat la CCD Suceava, 5.11.2010; 
6. O istorie a asociaţiilor învăţătoreşti sucevene, în cadrul evenimentului 
Eminescu…159 de ani şi Ziua Caselor Corpului Didactic, 15 ianuarie 
2009; 
Contratimpi şi virtuţi în comunicare, în cadrul sesiunii interjudeţene 
Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene, 2009; 
La mulţi ani!, în cadrul Zilelor şcolii Grupului Şcolar Liviu Rebreanu din 
Balan, Judeţul Harghita,  11-15 decembrie 2009; 

 
Pictură, canto, balet dobândite în timpul studiilor. 

 
Permis auto, categoria B, 2007 

 
 

Membră în: Asociaţia Bibliotecarilor din România, preşedinta comitetului de 
Părinţi de la GPN Obcini Suceava, membră în Consiliul de Administraţie la 
GPN Obcini Suceava, vicepreşedintă în Consiliul Judeţean al Părinţilor din 
judeţul Suceava, membru fondator Clubul Cadrelor Didactice Bucovina, 
Secretar în cadrul secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă din cadrul 
diviziunii Biblioteci şcolare, Preşedinte filiala ABR Suceava 2011-2015 și 
2015-2019,  Membru în Consiliul Naţional de Conducere al ABR. 
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