
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

                                                          

Informaţii personale  

Nume    Popa  

Prenume   Iuliana 

Adresă(e)   Bacău  str. Narciselor  nr. 6  bl. 22 Sc. A  ap. 5 Jud. Bacău / Romania  

Telefon (oane)   0334803055               0741073545  

E-mail(uri)   farcas_iuliana@yahoo.com;   iulyanapopa@yahoo.com 

Naţionalitate   Romană 

Data naşterii   14 iunie 1975 

Sex   Feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

  - 

  

Experienţa profesională  

Perioada   - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Bibliotecar  IS 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Coordonarea activităţilor care se desfăşoară în biblioteca şcolară 

Numele şi adresa angajatorului   Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani,  județul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Educaţie/Învăţământ 

                                         Perioada   2003-2007 

               Funcţia sau postul ocupat   Bibliotecar/documentarist – Responsabila Centrului de Documentare şi Informare 

             Activităţi şi responsabilităţi                                            
principale 

  Coordonarea activităţilor desfăşurate în Centrul de Documentare şi Informare 
precum şi a Bibliotecii şcolare 

       Numele şi adresa angajatorului   Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani,  județul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Educaţie/Învăţământ 

Perioada   2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat   Bibliotecar-documentarist  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Elaborarea Proiectului de amenajare a CDI-ului, coordonatorul echipei de proiect.  
  Amenajarea şi dotarea CDI-ului 

Numele şi adresa angajatorului   Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani,  județul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Educaţie/Învăţământ 

Perioada   1998 - 2000 

               Funcţia sau postul ocupat   Laborant  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Coordonarea activităţilor şi a gestiunii laboratoarelor de fizică, chimie, biologie 

Numele şi adresa angajatorului   Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani,  județul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Educaţie/Învăţământ 
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Educaţie şi formare   

 

Perioada   2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută   Profesor documentarist / Diplomă de studii postuniversitare de specializare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Bazele ştiinţei şi informării; Managementul informaţiei; Tehnologii ale informării şi 
documentării; Comunicare şi relaţii cu publicul; Managementul proiectelor 
europene; Sociologia lecturii; Istoria sistemelor de comunicare; Educaţie 
interculturală; Psihopedagogia adulţilor; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   
 Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii postuniversitare de specializare 
 

  

      Perioada   2008-2009 

         Calificarea / diploma obţinută   Management şi legislaţie în industrie, administraţie şi servicii /Diplomă studii 
aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Management general; Managementul carierei; Managementul resursei umane; 
Dreptul muncii; Dreptul şi legislaţia afacerilor; Cultura organizaţională şi relaţii 
interumane; Dreptul comunitar al afacerilor; Dreptul comerţului internaţional; 

            Numele şi tipul instituţiei de                       
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   
 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Masterat 
 

  

                                  Perioada   2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută   Licenţiat în Stiinţe administrative/Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Drept administrativ; Dreptul muncii; Drept penal; Drept civil; Dreptul şi legislaţia 
afacerilor; Drept comercial; Dreptul comunitar al afacerilor europene; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   
 Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Licenţă 
 

  

                                  Perioada   1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută   Bibliotecar / Diplomă Şcoală postliceală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

  Bazele bilioteconomiei; Clasificare Zecimală Universală; Indexare; Descriere şi 
Catalogare; Biblioteconomie generală;  
Şcoala Postliceală  de Biblioteconomie „Dimitrie Cantemir” din Vaslui 

  



                      Educaţie şi formare 
Cursuri de perfecționare   

    2018-2019 
    Leadership și Management Educațional (certificat – 24 credite) 
   “Curs pentru bibliotecari din învățământul preuniversitar” (adeverință – 24 ore) 
     
    2017-2018 
    Formator    (certificat – 40 ore) 
    Manager proiect  (certificat – 40 ore) 
    Program județean de formare adresat cadrelor didactice (adeverință – 4 ore) 
    Managementul stresului  (adeverință – 24 ore) 
     
    2016 - 2017 
    Curs de pregătire în acordarea primului ajutor  - (adeverință – 2 ore) 

   Centrul de Documentare și informare – Factor de progres al instituției de      
învățământ   (adeverință – 24 ore) 

    Comunicare organizațională   (adeverință – 24 ore) 
    Management VS. Leadership   (adeverință – 24 ore) 

     Inițiere în prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților  (adeverință – 
24 ore) 

  

     2015 - 2016 

 Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat 

promotor al învățării pe tot parcursul vieți - POSDRU (adeverință - 5 credite) 

    Dezvoltarea abilităților sociale și de relaționare  (adeverință – 24 ore) 

     Educația noninformală în CDI (adeverință – 4 ore) 

     Engleza pentru începători  (adeverință – 24 ore) 

 
Participări la manifestări ştiinţifice 
- Conferințe Naționale 

 

 
   

   04 - 06 Septembrie 2019 
   Participare  Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România 

  30 de ani de evoluție în bibliotecile românești – București 
   
  12 - 14 Septembrie 2018 
  Participare  Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România 
  Bibliotecile: Patrimoniu cultural și digital al viitorului - Sibiu 
 

    6 - 8 Septembrie 2017 
  Participare  Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România 
  Biblioteci. Societate. Multiculturalitate  – Brașov 
   
 

     7 – 9 Septembrie 2016  
  Participare  Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România 
  Biblioteca fără bariere – Timișoara 
 
             9 – 11 Septembrie 2015 
  Participare  Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România 
  Bibliotecile şi provocările epocii digitale – Iași 
   

                 4 – 5 Iunie 2015 
  Participare întâlnirea anuală secțiune ABR 
  Legislaţie de bibliotecă şi pregătire profesională – Râmnicu Vâlcea 
    
              



Participări la 
seminarii/simpozioane/ 

concursuri/articole publicate 

    2018-2019 
    Campania„19 Zile de activism împotriva abuzului și violentei față de copii și tineret” 
    Proiect Național de voluntariat „Ai un hobby! Alege cartea pentru pasiunea ta!”  
    Concurs Național „CRUCEA  în imaginația copiilor” 
    Simpozion Național „Educația în zona rurală și urbană – Exemple de buna 

practică în planul activității extrașcolare”  
    Simpozion Internațional,,Omul drag de la catedra” Baia Mare 
    Simpozion Internațional ,,Creativitate si inovație in educație”- Bârlad 

Simpozion Național ,,Importanta stimulării interesului pentru lectura de plăcere la 
elevi”, Cluj Napoca 

    Proiect Național ,,Pașaport pentru lectura”, Asociația Corint Pro-lectura 

 
    2017-2018 

    Simpozion județean ,,Creativitate și eficiență în demersul didacticˮ  

    Concurs  regional  „Veșnicia s-a născut la sat” - diplomă; 

    Simpozion județean,,Tradiții și obiceiuri ale românilor de pretutindeniˮ 
    Simpozion/concurs  ,,Necuvinteleˮ  

    Simpozion transfrontalier ,,Școala și familia-vectori ai integrării copiilorˮ  

    Simpozion național ,,Paștele-obiceiuri și tradițiiˮ 

    Simpozion național ,,Tehnici inovative in actul educațional la standarde europeneˮ- 

ghid de bune practici prin ERASMUS +,  
    Simpozion interdisciplinar PRO LIBER, ediția a II a , 2018 - SESIUNEA DE 

REFERATE  
    Simpozion național ,,Educația în zona rurală și urbană-exemple de bună practică 

în planul    activității extrașcolare -  dec. 2017   
    Simpozionul regional „Manifestări ale delicvenței juvenile în mediul școlar”  
    Simpozionul național „Centenarul războiului de reîntregire a neamului, identitate 

nemțeană, memorie locală”  
 
    2016-2017 
    SIMPOZION INTERDISCIPLINAR PROLIBER, EDIȚIA a III a 
    Simpozion Interjudețean,,Pledoarie pentru frumos” 
    Simpozion Național,,Dezvoltarea socio-emoțională prin intermediul activităților 

extracurriculare, ediția a IV a 
Sesiunea de comunicări științifice,,Cultivarea sensibilității în orele educative și în 
activitățile extracurriculare” 
Simpozion Internațional cu sesiune de comunicări si Concurs ,,Sănătatea înainte 
de toate” prin Erasmus+ 

    Proiect  International romano-albanez,,De la lume adunate si iarăși la lume date” 
    Simpozion Internațional ,,Educația fără frontiere” 
    Simpozion Național,,Calitate si creativitate prin interdisciplinaritate” 
    Concurs  regional și interjudețean „Veșnicia s-a născut la sat” 
    Simpozion Interjudețean ,,Tradiții și obiceiuri al români” 
    Concurs și Simpozion Interjudețean ,,A fost odată...” 

 Conferința internațională ,,THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON 
EDUCATION” 

    
    2015-2016 
   Simpozion Internațional ,,Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt” 
   Conferința Internațională ,,THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON 

EDUCATION” 
   Simpozion Național ,,Calitate și creativitate prin interdisciplinaritate” 
   Simpozion Interjudețean ,Excelența sa, Lectura” 
   Simpozion  județean,,Cartea-izvor de învățătură, educație și cultură” 
   Simpozion Regional ,,Învățăm să fim părinți” 
   Simpozion Regional „Crăciunul – Sărbătoarea tuturor creștinilor” 
 
 
   



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

 Limba franceză    B2  B2  B2  A2  B2 

                                Limba italiană 
                               Limba engleză 

  B1  B1  A2  B2  B1 

  A2  A2  B2  A2  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale   O bună capacitate de comunicare. Însuşirea rapidă de noi cunoştinţe şi de 
promovare a acestora. Capacitate de muncă în echipă, dinamism, spirit de 
colaborare, dobândite prin cursuri de formare şi studiu autodidact. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Organizarea şi amenajarea  Centrului de Documentare şi Informare de la Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani.Organizarea de diverse proiecte si  activităţi 
destinate elevilor, cadrelor didactice sau altor categorii de public (competenţe 
dobândite prin cursuri de formare continuă, studiu autodidact). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizarea calculatorului, aparate electrice şi electronice - video proiector, aparatură 
de copiat, etc.(aptitudini dobândite prin asigurarea asistentei tehnice a activităţilor  
CDI şi bibliotecă). 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Dovedesc  o bună stapânire a Microsoft Office, Internet pentru corespondenţă şi 
navigare, dobândite prin cursuri de formare şi studiu autodidact. 

  

Permis(e) de conducere   Nu 

  

Informaţii suplimentare   Participări la diverse sesiuni de comunicări şi întâlniri profesionale.  

  

Anexe   Conform informaţiilor  CV-ului.  
 


