
 

 

 

 

Curriculum Vitae                                           

INFORMAŢII 

PERSONALE      

 

   Căluian Catrina                     

  

Adresă Str. Regiment 11 Siret, nr. 5, bl. E2, sc. 3, ap. 51, loc. Galați, jud. Galați 

  

Telefon 0745238886 

E-mail katycaluian@yahoo.com 

 

Naţionalitate 

 

Data nașterii 

Română 

 

06 11 1970 

 

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ 

 

2008 (iulie 2008 - prezent) 

Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi  

Sector de activitate: Biroul Catalogarea colecţiilor. Control de 

autoritate. Colecţii speciale 

Bibliotecar 

Principalele responsabilităţi: catalogarea, clasificarea şi indexarea 

resurselor, conform normelor şi principiilor biblioteconomice; organizarea 

cataloagelor, statistica de bibliotecă 

 

2004-2008 (sept. 2004-iunie 2008) 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi 

Sector de activitate: Biroul Marketing  

Principalele responsabilităţi: promovarea serviciilor de bibliotecă, 

promovarea colecţiilor bibliotecii, statistica de bibliotecă etc. 

 

1996-2004 (iunie 1996 – oct. 2004) 

Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi  

Sector de activitate: Biroul Catalogarea colecţiilor 

Bibliotecar 

Principalele responsabilități : catalogarea, clasificarea şi indexarea 

resurselor, conform normelor şi principiilor biblioteconomice; organizarea 

cataloagelor 

 

1990-1996 (mai 1990 – mai 1996) 

Primăria Comunei Scânteiești 

Sector de activitate: Biblioteca comunală 

Bibliotecar 

Principalele responsabilități: constituirea si dezvoltarea colecţiilor, 

evidenţa, catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor achiziţionate 

şi organizarea cataloagelor de bibliotecă, organizarea documentelor de 

bibliotecă si prezervarea si conservarea acestora, asigurarea circulaţiei 

documentelor de bibliotecă în scopul diseminării informaţiei, gestionarea 

materială a documentelor de bibliotecă, valorificarea colectiilor, 



promovarea imaginii bibliotecii şi a comunităţii deservite, ca şi 

componentă culturală şi/sau ştiinţifică a acesteia  

 

    

  

 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

  

2016-2018 

Universitatea București 

Facultatea de Litere. Departamentul de Științe ale Comunicării. 

Programul de studii universitate de master: Gestionarea informației în 

societatea contemporană 

Tipul calificării/diploma obţinută:  

 

2015 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați 

Operator introducere, validare și prelucrare date 

Curs de calificare, nivelul 2 

 

2015 

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală 

Curs de specializare pentru echpele de management din instituţiile 

publice de cultură – Staff manager 

Certificat de absolvire 

 

2015 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 

Program de formare profesională – Unimarc Bibliografic + Fişiere de 

autoritate 

Diplomă de absolvire 

 

2014 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 

Program de formare profesională – Unimarc 2 – Fişiere de autoritate 

Diplomă de absolvire 

 

Iunie, 2013 

IFLA și ABR 

Statistics for Advocacy 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecționare / Certificat 

 

octombrie-noiembrie, 2012 (160 ore) 

AJOFM Galați 

European Computer Driving Licence – ECDL Start 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecționare / Certificat 

 

iulie, 2012 

Asociația Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

Statistică și evaluare a serviciilor de bibliotecă 

Tipul calificării/diploma obţinută: Inițiere / Certificat 

 

iunie, 2012 (40 ore) 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Formarea adulților 



Tipul calificării/diploma obţinută: Specializare / Certificat 

 

aprilie, 2012 

S.C. Andirivac 

Expert în Securitatea și sănătatea în muncă 

Tipul calificării/diploma obţinută: Specializare / Certificat 

 

mai, 2011 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Indexarea și utilizarea informațiilor de utilitate publică locală 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecţionare / Diplomă 

 

februarie, 2010 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Management – utilizarea documentației de proiect 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecţionare / Certificat de absolvire  

 

2008 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Managementul prelucrării informațiilor 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecţionare / Diplomă 

2008-2011  

Universitatea „Spiru Haret” București 

Facultatea de Relații internaționale, Istorie și Filosofie, programul de 

studii Istorie, forma de învățământ FR 

Tipul calificării/diploma obţinută: Specializare/ Diplomă de licenţă 

 

noiembrie, 2007 (40 ore) 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Biblioteca în societatea informaţională 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecţionare / Diplomă 

 

iulie 2007 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Management de proiect 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecţionare / Certificat de absolvire  

 

2003 

Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul 

Culturii 

Prelucrarea documentelor. Catalogare 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecţionare / Certificat de absolvire  

 

2000-2003 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Colegiul de Tehnologii 

Alimentare și Piscicole, profilul Geodezie, specializarea Cadastru 

agricol 

Tipul calificării/diploma obţinută: Specializare / Diplomă de licență 

 

1992-1993 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

Bazele biblioteconomiei 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecționare/Diplomă 



aprilie-septembrie 1991 

Casa de Cultură a Sindicatelor Libere Galați 

Dactilografie-secretariat-contabilitate 

Tipul calificării/diploma obţinută: Perfecționare/Diplomă 

 

1985-1989 

Liceul industrial de construcții mașini Nr. 1 Galați 

Mecanică. Nave 

Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă de bacalaureat 

 

  

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE  

 

 

Seriozitate,  perseverență, onestitate, naturalețe, creativitate, spontaneitate, 

stabilitate  emotionala, altruism, sociabilitate, punctualitate,  preocupare 

permanentă pentru perfecționare și o mare dragoste pentru meseria de 

bibliotecar pe care o practic de 28 de ani 

 

Limbi străine 

cunoscute 

-franceză: abilitatea de a citi - bine, abilitatea de a scrie - bine, abilitatea de 

a vorbi - bine;  

-engleză: abilitatea de a citi - satisfacător, abilitatea de a scrie - satisfacător, 

abilitatea de a vorbi - satisfacător  

   

 

Aptitudini şi 

competenţe sociale 

-ușurință în comunicarea scrisă și verbală, seriozitate, obiectivitate, 

conştiinciozitate, operativitate, perseverenţă, capacitate de lucru în echipă, 

responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor 

- abilitatea de a asculta activ 

- implicare în adoptarea deciziilor 

- competențe de comunicare eficientă-persuasivitate, feed-back constructiv 

- abilitatea de a înțelege diversitatea celorlalți participanți la comunicare 

- abilitatea de a gestiona conflicte la nivelul grupului 

- gestiune eficientă a timpului 

Aptitudini şi 

competenţe 

organizatorice 

- aptitudini in organizarea, proiectarea, planificarea si evaluarea 

activităților 

 

 

Aptitudini şi 

competenţe tehnice 

Cunostinte operare PC ( Word, Excel, Power Point, Acces, Internet) şi a 

aplicaţiilor software de bibliotecă (format bibliografic Unimarc) 

 

  

Alte aptitudini şi 

competenţe 

Elaborare de metodologii profesionale, articole de specialitate din 

domeniul biblioteconomiei publicate în revistele editate sub egida 

Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi, coautor la Anuarul evenimentelor 

culturale, secretar al Secțiunii de Statistică și evaluare din cadrul Asociației 

Bibliotecarilor din România din anul 2011 până în prezent 

 

 


