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Curriculum vitae 

Europass  
  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Onea Lăcrămioara 

  

Telefon(oane)  Mobil: 0722708166 

  

E-mail(uri) onealacramioara@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 01.07.1971 
  

Sex feminin 
  

  

 

Experienţa profesională 
 

  

 
Perioada 

1992 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat bibliotecar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii bibliotecii : procurarea şi prelucrarea publicaţiilor, organizarea cataloagelor, 
întocmirea de bibliografii pe diverse teme , servirea cititorilor, acţiuni de popularizare a cărţii, 
organizarea de expozitii şi activităţi educative, promovarea imaginii unităţii. 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială ” George Enescu” Moinești, Jud. Bacău 

           Tipul activităţii sau sectorul de 
           activitate 

 
educație 

 
         Educație 

 

 
Perioada 

 
2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă – Specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorii şi Tehnici de Catalogare şi Clasificare, Tezaure; Introducere în Ştiinţa Informării şi Sisteme   
Informatice; Management în structuri documentare; Marketing în structuri info-documentare ; 
Bibliografii; Istoria scrierii şi a cărţii; Etică şi deontologia profesională ; Tehnici de redactare; Metode 
şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere 

 
 
Perioada 

 
 
1998-2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a şcolii postliceale - Specializarea Finanţe-Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate ; Finanţe ; Marketing; Control financiar şi expertiză contabilă ; Organizarea activităţii 
societăţilor comerciale ; Drept civil şi penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Bacău 

 
 
Perioada 

 
 
1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Liceul Industrial Nr. 1 Moinești (actualul Colegiu Tehnic ”Grigore Cobălcescu”) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

 

       Formare continuă  
 
 

Perioada 24.11.2017 - 28.01.2018  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă pentru programul  ”Îmbunătățirea competențelor de lectură 
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utilizând metode și procedee moderne” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă, acreditat prin OM Nr. 4586/09.08.2017, categoria 2, cu durata de 80 
de ore 

 
 
Perioada 

 
 
2014-2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință pentru programul de formare continuă ”Tehnici de documentare și informare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 24 ore 

 
 
Perioada 

 
 
2014-2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință pentru programul de formare continuă ”Ateliere de comunicare cu copiii” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă cu durata de 24 ore, avizat de Ministerul Educației 

 
 
Perioada 

 
 
2014-2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru cursul ”Utilizarea instrumentelor on-line în educație” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația Junior Achievement România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program derulat de Junior Achievement în parteneriat cu MEN , protocol nr. 10184/12.05.2003 

 
Perioada 

 
2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință pentru programul de formare continuă ”Proiectul pedagogic în centrul de 
documentare și informare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă cu durata de 24 ore, avizat de Ministerul Educației 

 
 
Perioada 

 
 

26-28 septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la Cursul de formare a formatorilor în cultura informației pentru 
bibliotecari 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația Bibliotecarilor din România cu sprijinul Ambasadei S.U.A. 

 
 
Perioada 

 
 
22 - 24 august 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația Lucrător prin arte 
combinate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Program de formare continuă cu durata de 21 ore, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cod COR 513905 

 
 
Perioada 

 
 
6-7 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul de formare continuă cu tema ”Pledoarie pentru carte și 
lectură într-o lume informatizată” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Botoșani în parteneriat cu MEN 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare continuă însumând 10 ore , desfășurat în cadrul Simpozionului Național de 
Didactică 
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Perioada 

 
 
2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință pentru programul de formare continuă ”Marketingul bibliotecii școlare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău în colaborare cu Biblioteca Pedagogică  
Națională ”I.C. Petrescu” București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă cu durata de 28 ore, avizat de M.E.C.T.S. 

 
 
Perioada 

 
 
2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință pentru programul de formare continuă ”Managementul  bibliotecii școlare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă cu durata de 35 ore, avizat de M.E.C. 

 
 
Perioada 

 
 
aprilie-iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de competență profesională în specializarea Biblioteconomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare profesională în specializarea Biblioteconomie 

 
 
Perioada 

 
 
octombrie 1999 – ianuarie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de Inițiere profesională pentru bibliotecari 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Curs organizat în conformitate cu O.M.E.N. Nr. 3856 / 1998 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă 

 
Limba română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  franceză  B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

Limba engleză   A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Abilităţi de comunicare; adaptabilitate rapidă în însuşirea de noi cunoştinţe şi promovarea acestora; 
autodidact în dobândirea de noi cunoştinţe necesare dezvoltării personale şi profesionale; spirit de 
echipă, dinamism, perseverenţă 

- În calitate de bibliotecar responsabil de zonă în cadrul Cercului metodic al bibliotecarilor şcolari din 
judeţul Bacău, asigur comunicarea dintre bibliotecarii din zona Moineşti-Comănești cu ceilati 
bibliotecari din judeţ si cu bibliotecarul CCD Bacău. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Disciplină organizatorică, acurateţe in executarea lucrărilor, comunicare. 
 
În calitate de bibliotecar şcolar organizez în permanenţă fondul de carte, exerciţii de lectură 
colectivă precum şi numeroase alte activităţi cu teme educaţionale şi / cultural-artistice. 

De asemenea, de-a lungul anilor , printre altele : am coordonat echipajul participant la Concursul 
Național ”Biblioteca anului 2014”, obținând Premiul al III-lea –secțiunea gimnaziu;  am promovat și 
organizat campania ”Cărțile pe față inițiată de Victor Miron”; am implementat a doua CLASĂ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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CITITOARE din țară cu sprijinul inițiatorului ,Victor Miron de la Cluj; am coordonat Concursul de 
prezentare de carte RACLA, edițiile a III-a și a IV-a ; am coordonat diverse proiecte educaționale ce 
au avut ca scop promovarea cărții și a lecturii. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Lucrez cu uşurinţă cu aparate de copiat, aparate audio-video, tehnică secretariat. 

Dovedesc cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Publisher, Power Point), pentru 
corespondenţă electronică şi navigare Internet, blogging - dobândite prin cursuri de formare şi 
studiu autodidact. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Hobby-uri: aranjamente decorative, caligrafia 
  

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de iniţiativă şi simţ de responsabilitate; adaptabilitate rapidă, capacitate de autogestionare, 
precizie şi eficacitate, integritate, loialitate, devotament şi etică profesională; discreţie, decenţa, 
încredere şi respect. 

  

  

  

 

Alte informaţii  
 

Participare la seminarii, 
simpozioane și conferințe 
naționale sau internaționale 
organizate de organizații 
abilitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4-6 septembrie 2019 - Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a XXX-
a, ”30 de ani de evoluție în bibliotecile românești”, organizată la București. 
 
28 noiembrie 2018 – Simpozionul județean ”Unirea națională, un vis împlinit” din cadrul Proiectului 
educațional ”Concurs și simpozion județean «Pe aici nu se trece», ediția a II-a (înscris în CAEJ 
Vrancea 2018), coordonat de Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Mărășești 
 
5 octombrie 2018 – Seminarul ”Provocările erei informaționale. Siguranța copiilor în mediul online” 
organizat de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău și Inspectoratul Școlar Județean 
Bacău 
 
12-14 septembrie 2018 - Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a 
XXIX-a , ”Bibliotecile, patrimoniul cultural și digital al viitorului”, organizată la Sibiu. 
 
31 mai 2018 – Simpozionul Județean ”Lectura, un zbor cu aripi de hârtie” organizat de Școala 
”Nicolae Iorga” Focșani și Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Mărășești în parteneriat cu ISJ 
Vrancea 
 
29 noiembrie 2017 - Conferința Națională ”Biblioteca școlară, spațiu ideal de comunicare și 
informare, ediția a VIII-a , organizată de Universitatea de Vest din Timişoara , ISJ Timiş şi ABR , în 
parteneriat cu Liceul Teoretic Buziaş, C.C.D. Timiş. 
 
6-8 septembrie 2017 – Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a 
XXVIII-a , ”Biblioteci. Societate. Multiculturalitate”, organizată la Brașov  
 
31 octombrie 2016 – Sesiunea de comunicări metodico-științifice online ”Triada carte – bibliotecă - 
lectură în secolul al XXI-lea” din cadrul Proiectului Național-concurs ”Biblioteca: fereastră deschisă 
spe nenumărate vieți”, organizată de CCD ”Dariu Pop” Satu Mare 
 
7-9 septembrie 2016 – Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a 
XXVII-a , ”Biblioteca fără bariere”, organizată la Timișoara 
 
6 septembrie 2016 – Conferința Națională ”Biblioteca școlară, spațiu ideal de comunicare și 
informare, ediția a VII-a , organizată de Universitatea de Vest din Timişoara şi ABR , în parteneriat 
cu Liceul Teoretic Buziaş, C.C.D. Timiş şi ISJ Timiş. 
 
14 mai 2016 – Simpozionul Internațional ”Tempi Passati – 150 de ani de învățământ comăneștean” 
organizat de Școala Gimnazială ”Ciprian Porumbescu” Comănești, jud. Bacău 
 
9-11 septembrie 2015 - Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a 
XXVI-a , ”Biblioteca și provocările epocii digitale”, organizată la Iaşi 
 
23 aprilie 2015 – Simpozionul Interjudeţean „E-biblioteca integratoare”, ediţia a IV-a, organizat de 
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni în 
parteneriat cu ISJ Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și Filiala ABR Suceava 
 
3-5 septembrie 2014 – Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a XXV-
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Comunicări susţinute în 
cadrul unor conferinţe/ 
simpozioane : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a , ”Bibliotecile – Acces deschis la Educație și Cultură”, organizată la Cluj-Napoca 
 
25-26 octombrie 2013 - Simpozionul Naţional „Biblioteca Şcolară - spaţiu ideal de comunicare şi 
informare”, ediţia a IV-a, organizat de Liceul Teoretic Buziaş în parteneriat cu CCD Timiş şi ISJ 
Timiş 
 
9 noiembrie 2012 – Conferinţa Naţională de Informare şi Comunicare „Biblioteca şcolară - spaţiu 
ideal de informare şi comunicare”-   Ediţia    a III-a, organizată de Universitatea de Vest din 
Timişoara şi ABR , în parteneriat cu Liceul Teoretic Buziaş, C.C.D. Timiş şi ISJ Timiş. 
 
29-31 august 2012 – Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Ediţia a XXIII-a , 
cu tema „Biblioteca : Tradiţie şi inovare”, organizată la Galaţi 
 
31 martie 2012 - Simpozionul „În lumina cărţii” organizat de Colegiul Naţional Liceal „Zinca 
Golescu”, jud. Argeş în colaborare cu C.C.D. Argeş în cadrul Concursului Naţional Interdisciplinar 
„Cartea – tezaur universal de spiritualitate”, ediţia a II-a, CAEN MECTS 2012, Anexa 2, poziţia 22 .  
 
17 decembrie 2011 - Simpozionul Internaţional „Cartea – Joc al creaţiei şi al fanteziei. Educarea 
lecturii elevilor prin activităţi interactive” organizat de Şcoala de Arte şi Meserii „Ing. Gh. 
Pănculescu” Vălenii de Munte, jud. Prahova, în colaborare cu ISJ Prahova, CCD Prahova.  
 
18 noiembrie 2011 - Conferinţa Naţională de Informare şi Comunicare „Biblioteca şcolară - spaţiu 
ideal de informare şi comunicare”-   Ediţia    a II-a, organizată de Universitatea de Vest din 
Timişoara şi ABR , în parteneriat cu Liceul Teoretic Buziaş, CCD Timiş şi ISJ Timiş.  
 
2 iunie 2011 - Simpozionul Naţional „Lectura versus calculator” - Ediţia I, organizat de Grupul 
Şcolar „Constantin Cantacuzino” Băicoi, în colaborare cu ISJ Prahova şi CCD Prahova.  
 
31 mai 2011 - Simpozionul Internaţional „Modernitate şi inovare în şcoala românească de azi – 
oportunităţi, alternative, exemple de bune practici” organizat de Şcoala cu Clasele I - VIII „Miron 
Costin” Bacău în colaborare cu ISJ Bacău şi CCD Bacău.  

 
7 mai 2011 - Simpozionul Naţional de Didactică   „Pledoarie pentru carte şi lectură într-o lume 
informatizată”, ediţia a VIII-a , organizat de Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 10 Botoşani în colaborare cu 
ISJ Botoşani, CCD Botoşani şi Biblioteca Judeţeană ”Mihai Eminescu” Botoşani.  
 
14-15 februarie 2010 -  Seminarul Internațional ”Conștiință interculturală și comunicare în noua 
Europă” – organizat de CCD ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 
 

5-7 noiembrie 2008 - Conferinţa Naţională „Bibliotecile şcolare între Gutenberg şi Google” 
organizată de CCD Bacău în colaborare cu ISJ Bacău. 

 
 

 
6 septembrie 2021 – ”Utlizarea platformei LearningApps în biblioteca școlară” – prezentare 
susținută în cadrul întâlnirii profesionale pilot cu tema ”Metode și tehnici de formare, învățare și 
promovare online în biblioteci și centre de informare și documentare” din cadrul sesiunii de toamnă a 
Diviziunii ”Biblioteci Școlare” și a Secțiunii ”Tehnici Pedagogice în Biblioteca Școlară și CDI” , ca 
parte a celei de-a XXXI-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, cu titlul 
”iLibrary : inspiră, inovează, informează” (online ,8-10 septembrie 2021). 

 

31 mai 2019 - ”Lectura – o permanentă bucurie”, lucrare prezentată la Simpozionul Interjudețean 
”Lectura ca terapie” organizat în cadrul Proiectului Educațional Interjudețean ”Lectura , un zbor cu 
aripi de hârtie (inclus în CAERI 2019, poziția 2149, pagina 74) organizat de Școala Gimnazială          
”Nicolae Iorga” Focșani în parteneriat cu ISJ Vrancea, CJRAE Vrancea și Liceul Tehnologic 
„Eremia Grigorescu” Mărășești. 

16 mai 2019 - ”Rețetarul lecturilor frumoase”, lucrare prezentată la  Simpozionul Național 
”Importanța stimulării interesului pentru lectura de plăcere la elevi””, organizat de Liceul Teoretic 
”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului 
Didactic Cluj și Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca. 

29 noiembrie 2017 –  ”Lectura elevilor de gimnaziu : realități și perspective”, lucrare prezentată 
la   Conferința Națională ”Biblioteca școlară, spațiu ideal de comunicare și informare, ediția a VIII-a , 
organizată de organizată de Casa Corpului Didactic Timiş și Centrul de Documentare şi Informare - 
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LiceulTeoretic Buziaş, Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Universitatea de Vest 
din Timişoara,Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea 
ştiinţe ale informării şi documentării și Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiș. 

31 octombrie 2016 – lucrare prezentată la Sesiunea de comunicări metodico-științifice online 
”Triada carte – bibliotecă - lectură în secolul al XXI-lea” din cadrul Proiectului Național-concurs 
”Biblioteca: fereastră deschisă spe nenumărate vieți”(CAEN 2016, poziția A3.7), organizată de CCD 
”Dariu Pop” Satu Mare 

6 septembrie 2016 - ”Revista ”Biblioactiv” la început de drum” – prezentare sustinută la 
Conferința Națională ”Biblioteca școlară, spațiu ideal de comunicare și informare, ediția a VII-a , 
organizată de organizată de Casa Corpului Didactic Timiş și Liceul Teoretic Buziaş, Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara,Facultatea de Științe 
Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe ale informării şi documentării și 
Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiș. 

12 februarie 2016 – ”Lectura, echivalentul dezvoltării competențelor de comunicare” – lucrare 
prezentată la Sesiunea interjudețeană de referate și comunicări științifice ”Competențe pentru viață 
în activități formale și non-formale” organizată de Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava. 

23 aprilie 2015 – ”ABC-ul culturii informației în biblioteca școlară” - lucrare prezentată la 
Simpozionul Interjudețean ”E_biblioteca integratoare”, ediția a IV-a, organizat de Casa Corpului 
Didactic ”George Tofan” Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni în parteneriat cu ISJ 
Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mănăstirea Putna și Filiala ABR Suceava. 

26 octombrie 2013 – ”Stimularea interesului elevilor pentru lectura de plăcere” – lucrare 
prezentată la Simpozionul Național ”Biblioteca școlară, spațiu ideal de comunicare și informare, 
ediția a IV-a , organizat de organizată de Casa Corpului Didactic Timiş și Liceul Teoretic Buziaş, 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Universitatea de Vest din 
Timişoara,Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe 
ale informării şi documentării și Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiș. 

9 noiembrie 2012 – ”Cultura informației în biblioteca școlară gimnazială” comunicare 
prezentată la Conferința Națională ”Biblioteca școlară, spațiu ideal de comunicare și informare, 
ediția a III-a , organizată de organizată de Casa Corpului Didactic Timiş și Liceul Teoretic Buziaş, 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Universitatea de Vest din 
Timişoara,Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe 
ale informării şi documentării și Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiș. 

2 martie 2012 - “Eşti ceea ce citeşti” – prezentare sustinută în cadrul schimbului de experienţă 
desfăşurat la Biblioteca Judeţeană “Bod Peter” din Sf.Gheorghe, în cadrul proiectului educaţional 
regional cu tema “Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară” , organizat 
de CCD Covasna, ABR- filiala Covasna şi ISJ Covasna, în parteneriat cui CCD Bacău, CCD Braşov 
şi CCD Harghita 

17 decembrie 2011 – ”Alături de prieteni şi colegi în lumea cărţilor”- lucrare prezentată la 
Simpozionul Internaţional “Cartea - joc al creaţiei şi al fanteziei: Educarea lecturii elevilor prin 
activităţi interactive”, organizat de ISJ Prahova, CCD Prahova, S.A.M. “Ing. Gh. Pănculescu” Vălenii 
de Munte, jud. Prahova, Liceul ”Hyperion” Gura Galbenei din Republica Moldova și Liceul ”Ion 
Creangă” Cimișlia din Republica Moldova. 

18 noiembrie 2011 - “Blogul-instrument eficient de informare şi comunicare în biblioteca 
şcolară“ –  lucrare prezentată la  Conferinţa “Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de informare şi 
comunicare”, ediţia a II-a, organizată de Casa Corpului Didactic Timiş, Liceul Teoretic Buziaş, 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Universitatea de Vest din 
Timişoara,Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe 
ale informării şi documentării și Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş . 

 2 iunie 2011 - “Fascinanta lume a cărţilor” – lucrare prezentată la  Simpozionul Naţional “Lectură 
versus calculator, ediţia I, organizat de ISJ Prahova, CCD Prahova și Grup Școlar ”Constantin 
Cantacuzino” Băicoi, jud. Prahova. 

31 mai 2011 - “Pledoarie pentru lectură” – lucrare prezentată la  Simpozionul Internaţional 
“Modernitate şi inovare în şcoala românească de azi - oportunităţi, alternative, exemple de bune 
practici”, organizat de ISJ Bacău,CCD Bacău și Şcoala cu Clasele I-VIII “Miron Costin” Bacău și 
Asociația Româno-Franceză ”Solidarite Roumaine Saint-Herblain”. 

7 mai 2011 - “Nevoia de lectură” – lucrare prezentată la  Simpozionul Naţional de Didactică 
“Pledoarie pentru carte şi lectură într-o lume informatizată”, ediţia a VIII-a, organizat de ISJ 
Botoșani, CCD Botoșani, Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani și Şcoala cu clasele I-
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Articole publicate : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Nr.10 Botoşani. 

6 noiembrie 2008 - “Între pixeli şi Galaxia Gutenberg” – lucrare prezentată la  Conferinţa 
Naţională a Bibliotecarilor din Casele Corpului Didactic “Bibliotecile şcolare între Gutenberg şi 
Google”, organizată de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău. 

12 martie 2005 - “Rolul imaginii în desfăşurarea acţiunilor de popularizare a cărţii” – lucrare 
prezentată la  Simpozionul Naţional “Rolul imaginii în comunicare”, organizat de Şcoala cu Clasele 
I-VIII “Ştefan Luchian” Moineşti, jud. Bacău. 

 
 

Activități de promovare a lecturii în perioada învățământului on-line. În : Lectura de plăcere de 
la teorie la exemple de bune practici: Simpozionul Național Importanța stimulării interesului pentru 
lectura de plăcere la elevi, Nr. 4/ 2021, pp.229-232. (ISSN 2601-9914, ISSN-L 2601-9914) 
 
Printre titluri : recomandări pentru lectura de plăcere, făcute altfel . În : Lucrările celei de-a IX-
a ediție a Conferinței Naționale Biblioteca școlară : spațiul ideal de informare și comunicare, 
volumul 7, anul 2019 - ISSN 2502-034X (CD-ROM),  ISSN-L 2502-034X.  
 
Lectura : o permanentă bucurie. În : ”Lectura ca terapie : compendiu de bune practici în domeniul 
lecturii” / Zaharia Anamaria, Măciucă Adriana. Focșani, 2019 (ISBN 978-973-0-29979-3) 
 
Cultivarea interesului pentru lectură al elevilor prin intermediul proiectului educațional 
”Gândurile dintre pagini ”. În : Împreună pentru Enescu : revista Școlii Gimnaziale ”George 
Enescu” Moinești, Anul II, Nr. 3, 2019, pp.25 -26. (ISSN 2559-2122, ISSN-L 2559-2122) 
 
Promovarea multiculturalității și interculturalității în biblioteca școlară. În : Împreună pentru 
Enescu : revista Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Moinești, Anul II, Nr. 2, 2018, pp.4-9. (ISSN 
2559-2122, ISSN-L 2559-2122) 
 
Lectura elevilor de gimnaziu : realități și perspective. În : Lucrările celei de-a VIII-a ediție a 
Conferinței Naționale Biblioteca școlară : spațiul ideal de informare și comunicare, volumul 6, anul 
2018 - ISSN 2502-034X (CD-ROM),  ISSN-L 2502-034X.  
 
RACLA și CLASA CITITOARE : proiecte educaționale cu impact pe termen lung. În : Împreună 
pentru Enescu : revista Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Moinești, Anul I, Nr. 1, 2017,     pp.7-9. 
(ISSN 2559-2122, ISSN-L 2559-2122) 
 
Lectura, echivalentul dezvoltării competențelor de comunicare. În : Competențe pentru viață în 
activități formale și non-formale. Suceava: Editura George Tofan, 2016, pp.443-445. (ISBN  978-
606-625-188-4) 
 
Limbile străine- porți deschise spre lumea modernă. În : Biblioactiv : revista Filialei Bacău a 
Asociației Bibliotecarilor din România, An I serie nouă, Nr. 1 / 2016, pp.13-14.(ISSN 2501-2541, 
ISSN-L 2501-2541) 
 
Bibliotecile școlare, în strai de sărbătoare. În : Tribuna învățământului, revistă națională de 
știință, educație și cultură, Nr. 1319 din 9-15 noiembrie 2015, p.13. 
 
Francofonia la Școala Gimnazială ”George Enescu” din Moinești. În : Tribuna învățământului, 
revistă națională de știință, educație și cultură, Nr. 1287 din 30 martie-5 aprilie 2015, p.13. 

 
Proiectarea unui nou produs cultural în biblioteca școlară: serviciul disponibil pentru părinți. 
În : Biblioteca  : revistă de bibliologie și ștința informării, Anul LXVI, Serie nouă, Anul XXV, Numărul 
10 / 2014, pp.301-304.(ISSN 1220-3386) [A se vedea și erata publicată în Nr. 5 / 2017 pe coperta 2 
a aceleiași  reviste.] 
 
Blogul : instrument eficient de informare și comunicare în biblioteca școlară. În : Biblioteca 
școlară – spațiu ideal de informare și comunicare : conferință națională de informare și 
documentare : ediția a II-a : Buziaș, 18 noiembrie 2011 / coord. lect.dr. Maria Micle. Timișoara : 
Editura Universității de Vest, 2012, pp.151-157. (ISBN 978-973-125-374-9) 
 
 Blogul-instrument eficient de informare şi comunicare în biblioteca şcolară. – În :Biblioteca: 
revistă de bibliologie și ștința informării, Anul LXIV, Serie nouă, Anul XXIII, Numărul1/ 2012, ISSN 
1220-3386 
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Colaborator la realizarea 
următoarelor volume: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Membru în colectivele 
redacţionale ale revistelor : 

 
 
 
 
 
    
Afiliere profesională  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplome și premii obţinute 
 

 Nevoia de lectură. În : Deschideri europene: periodic de didactică, An VII, 2011, p.24 (ISSN 1841-
5199) 

Alături de prieteni şi colegi în lumea cărţilor. În : Cartea-joc al creaţiei şi al fanteziei, Vălenii de 
Munte, 2011, ISBN 978-606-8287-20-1 

Fascinanta lume a cărţilor . În: Lectura versus calculatorul, Editura Casei Corpului Didactic 
Prahova, 2011, ISBN 978-606-8287-14-0 

Metode de promovare a serviciilor bibliotecii şcolare. În: Interferenţe didactice, Anul 
VI,Nr.2/2009, Editura Corgal Press, Bacău, ISSN 1584-3777 

Biblioteca şcolii-inima şcolii. În: REDIMO : revistă de ştiinţă şi educaţie, Anul VI, Nr.4(53), aprilie 
2008; Editura Didactic Press, Slatina, ISSN 1584-1081 

 
 
 

Anotimpurile în arta literară, muzicală şi plastică / Rodica Ilioaia. – Bacău : Editura Casei Corpului 
Didactic Bacău, 2012, ISBN 978-606-619-056-5 

Cursul opţional în gimnaziu / Rodica Ilioaia; Gina Maria Enea – Bucureşti: Editura Didactică şi 
Pedagogică, 2007, ISBN 978-973-30-1599-4 

Probe de evaluare : clasa I : limba şi literatura română, matematică / Lucica Huian; Cristina Ailioaie 
. - Comăneşti-Bacău: Editura Anco, 2005, ISBN 973-87222-6-8 

Istoria pe înţelesul celor mici / Vasile Enea; Felicia Enea; Dorina Popa - Bacău: Egal, 2004, ISBN 
973-8211-81-6 

 
 
 

”Împreună pentru Enescu”  Nr. 1 / 2017, Nr. 2 / 2018, Nr. 3 / 2019 → ISSN 2559-2122   

„Biblioactiv” Nr. 1 / 2016 → ISSN 2501-2541   

“Phantasia : revistă literar-artistică şi de divertisment destinată şcolarilor isteţi” – Nr.1, martie 2009, 
Editura Casei Corpului Didactic Bacău → ISSN 2065-8044 

“Picătura : revista copiilor isteţi”  Nr.5 / 2009 → ISSN 2065-1724 

 
 

2019-2023 – membru în Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România 
 
2015-2019 - Secretar Secţiunea „Tehnici pedagogice în bibliotecă” – Asociația Bibliotecarilor din 
România 
 
2015- prezent – Președinte al Filialei Bacău – Asociația Bibliotecarilor din România 

 
2007 – prezent – membru al Asociației Bibliotecarilor din România (A.B.R.) 

 
1992-2007 – membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţământ - România (A.B.I.R.) 
 
 

2020, 2015, 2006, 2002 – gradație de merit 

2019 – Premiul Special pentru participarea deosebită la evenimentul cultural ”Concursul Național de 
Caligrafie (ediția a III-a) organizat de Asociația ”Liber la Educație, Cultură și Sport” și Ministerul 
Culturii și Identității Naționale 

2019 – Premiu oferit de ROMDIDAC în cadrul celei de-a XXX-a ediție aniversară cu tema ”30 de ani 
de evoluție în bibliotecile românești” a Conferinței Naționale a  Asociațiației Bibliotecarilor din 
România 

2017 – Premiul de Excelență pentru coordonarea lucrărilor elevilor participanți la Concursul Județean 
”Pledoarie pentru lectură”, ediția I, cuprins în CAEJ , poziția 48 și organizat de Liceul Teoretic ”Mihail 
Sebastian” Brăila în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Biblioteca Județeană 
”Panait Istrati” Brăila  

2014  - Premiul al III-lea pentru coordonarea echipei Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Moinești, 
Bacău participante la Concursul Național ”Biblioteca Anului 2014”- secțiunea gimnaziu, organizat de 
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Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași           

2013 – Diplomă de Excelență – acordată pentru pregătirea și coordonarea elevilor participanți la     
Concursul Național de Creație ”Copilăria s-a născut la sat”, ediția a II-a, organizat de Liceul Teoretic 
Buziaș, județul Timiș în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș în cadrul proiectului cofinanțat de Consiliul Județean Timiș-Agenda culturală: 
poziția 2483 

2012 - Premiul ”Spiru Haret” – acordat de Asociația Bibliotecarilor din România 

2012 - Diplomă de Excelenţă pentru calitatea de membru în echipa managerială a proiectului naţional 
„Lectura în impas?!”- ediţia a III-a, aprobat CAEN 2012, Anexa A4,pagina 6, poziţia 10, organizat de 
Școala ”Miron Costin” Bacău în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău 

2012 - Diplomă de Excelenţă pentru jurizarea lucrărilor participante la concursul naţional „A citi - a şti, 
a cunoaşte şi a înţelege” din cadrul proiectului naţional „Lectura în impas?!”- ediţia a III-a, aprobat 
CAEN 2012, Anexa A4,pagina 6, poziţia 10, organizat de Școala ”Miron Costin” Bacău în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău 

2010 - Diplomă de Merit pentru participare în echipa managerială a Proiectului naţional „Lectura în 
impas?!”- ediţia a II-a, aprobat CAE 2010, organizat de Școala ”Miron Costin” Bacău în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Bacău 

  

     Anexe Referinţele pot fi furnizate la cerere 

 


