
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Butuza Nicoleta Paula 

Adresă  Str. Ghinzii, Nr. 66, Bistrita, BN, RO. 

Telefon 0751164041   

  

E-mail nikobutuza@gmail.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 18.08.1979 
  

Sex 

 
 

                               Locul de muncă 

Feminin 

 

Bibliotecar Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița  
2007-     prezent 

                                               

 
 

 

                                                              Locuri de muncă anterioare 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

               

Documentarist UBB -Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Cluj 

     2004-2007   

Bibliotecar serviciul Relații cu publicul -BCU Cluj 

      2002- 2004 

Profesor suplinitor biologie- Sc. Gen. Cușma, Jud. BN 

      1998- 1999 
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Experienţa profesională 
 

 

2020 – membru în echipa de proiect în cadrul Programului8 ERASMUS + nr2020-1-ES01-

KA229-081824_3, proiect cu titlul Harry Potter and the case of the sick Eatrh 

2020 - Resposabil comunicare si vizibilitate, implementare- in cadrul proiectului Kids in 

Motion ediția II -proiect în valoare de 5.000 euro prin programul StartOng, finantat de 

Kaufland si implementat de Asociația Act For Tomorrow 

2020 - evaluator independent- în cadrul AFCN 

 2019 – Resposabil comunicare si vizibilitate, implementare- in cadrul proiectului Kids in 

Motion -proiect in valoare de 10.000 euro prin programul StartOng, finantat de Kaufland si 

implementat de Asociația Act For Tomorrow 

2019 - evaluator independent- proiecte editoriale în cadrul AFCN 

2018-2019 -membru în comisia județeană de evaluare a proiectelor 

2018- coordonator al Cercului pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe. 

2018- evaluator independent- proiecte culturale în cadrul AFCN 

2018 - colaborator la proiectul internațional Festivalul de teatru româno – polonez ediția a II 

-a cofinanțat din bugetul local al municipiului Bistrița 

 2018- Coordonator proiect Reporteri de liceu - Jurnaliști pentru centenar 

2018 – coordonator la nivel de școală a activităților de educație juridică realizate în parteneriat 

cu MEN și ISJ BN 

2018 Colaborator în cadrul proiectului „Costumul popular la loc de cinste” 

2017-2019 – coordonator al activității Consiliului Județean al Elevilor 

2017- evaluator independent- proiecte editoriale în cadrul AFCN 

2017- 2020 - Consilier educativ Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița  

2017- 2020 Coordonator proiecte și programe educative în cadrul Colegiului Național 

„Andrei Mureșanu” Bistrița 

2017 –Coordonator al cărții de povești pentru copii ”Muguri de poveste” –autori elevii clasei 

IV C de la C.N. „Andrei Mureșanu” Bistrița 

2016-2017 Coordonator al proiectului „Nu vii tu la universitate, vine universitatea la tine” 

2016-2017 Coordonator al proiectului „File din istoria locală şi naţională” 

2016- Colaborator în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Lectură –ediția proză 

scurtă 

2016 – Lector formator pentru programul BIBLIOTECAR, COD COR 441101 – Karuna 

Training 

2016 – membru desemnat de furnizor în comisia de examinare în programul de formare 

profesională pentru Bibliotecar(studii medii), organizat de furnizorul SC Karuna Training SRL 

2016- participare la proiectul internațional Educație și Artă în săptămâna prieteniei româno 

– poloneze, cofinanțat din bugetul local al municipiului Bistrița 

2016 - Coordonator al proiectului Dragobete vs Valentine’s 

2015-2016- Coordonator al proiectului Biblioteca Vie 

 2015 -Coordonator al proiectului „Nocturna bibliotecilor” 

 2015-2018 Coordonator al proiectului „Clasa confucius”- proiect derulat în parteneriat cu 

Institutul Confucius de la UBB Cluj, Municipiul Bistrița, Asociația de Prietenie cu R.P. 

Chineză, filiala BN și ISJ BN 
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  2014 – 2016 -coordonator al proiectului „Copilărie pentru democrație” – proiect cofinațat de 

la Consiliul Județean Bistrița 

 2015- 2017 Colaborator în cadrul proiectului „Sărbătoare pentru minte, inimă și literatură” 

 2014 – Coordonator în cadrul proiectului „Biblioteca anului” 

2011 – membu în echipa de proiect Bistrita-Besançon-regiuni europene pentru tineri eco-
europeni activi -proiect derulat cu cofinanțare de la Primăria Bistrița 
 2011-2018 Colaborator în cadrul Proiectului „Nu vii tu la librărie, vine librăria la tine”- 
2010 - prezent colaborator al ziarului online „cnamonline” 
 2009- prezent colaborator al cotidianului local Răsunetul    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 – curs Arhivar cod COR 441501 

2020 – curs codare din cadrul proiectului „New Kids of the Code: Fun, creativity, 

Applicability Sustainability” 
 

2020 – curs „Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții 

eficiente” 
 

2020 – curs Metode de predare inovatoare pentru educația digitală și STEAM"  

2019- program de formare continua „Magia lecturii” 

2018- curs Competente antreprenoriale - prin “Start Up Plus”  
 

2018- curs Lions Quest Aptitudini pentru Adolescență 

2018 – participare la sesiune de formare din cadrul proiectului Necenzurat 
 

2017- participare la Erasmus+ International Weekfor education professionals Sopron, Ungaria 

24.04-28.04.2017 
 

            Educație și formare 

Perioada 

2017 –curs Leaderschool – Management, Leadership, Comunicare-Eduexpert 

2016- curs Evaluator Poiecte –Edukado SRL 

 2016- curs ECDL- standard internațional pentru certificarea competențelor digitale 

2015 – curs „eLiteratura noua față a cărților” 

Calificarea / diploma obţinută 2014- curs Erasmus + Scriere de proiecte 

Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

2013 – modul Antreprenoriat și inovare  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

2013 – curs Scrierea propunerilor de finanțare -în contextul Tineret în Acțiune 

2013 – curs Managementul voluntarilor- în contextul Tineret în Acțiune 

2013 – curs Metode și instrumente de educație nonformală- în contextul Tineret în Acțiune 

 2011 –curs de limba franceză 
  

 2010 – curs formator- organizat de Asociația Karuna 

 2003-2004 –Master Istorie orala- UBB Cluj 

 1999-2003- Facultatea de Istorie și Filozofie-secția Istorie Biblioteconomie 

2003 –certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
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Participare conferințe/ workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate editorială 

 

 

 

 

 

  

 

Aprilie 2019 – Bistrița - „Teatrul – Valoare Educativă, Culturală, și Spirituală” 

Septembrie 2018 – Sibiu - Conferința Națională a Bibliotecarilor din România – ediția XXIX 

Ianuarie 2017 – Bistrița- Recycling for the Community 

Septembrie 2017 – Brașov- Conferința Națională a Bibliotecarilor din România – ediția 

XXVIII 

Septembrie 2016 – Timișoara - participare cu lucrarea „Copilărie pentru democrație și 

Aventură între izvoare” - la Conferința Națională a Bibliotecarilor din România – ediția XXVII 

Septembrie 2015 – Iași - Conferința Națională a Bibliotecarilor din România – ediția XXVI 

Septembrie 2015 – Iași - Conferința Națională a Bibliotecarilor din România – ediția XXVI 

Octombrie 2014 – București worshop „update.jung&erwachsen” 

Septembrie 2014 – Cluj Napoca - Conferința Națională a Bibliotecarilor din România – ediția 

XXV 

 

 

2020 – Articol „Harry Potter și lumea misterioasă a pădurii la CNAM prin Erasmus+ - în ziarul 

online CNAMonline 

 

2018 -Coordonator publicație „BISTRIȚA – ZECE CLĂDIRI EMBLEMATICE ÎN 100 DE 

ARTICOLE PENTRU 100 DE ANI”- ISBN 978-606-8897-49-3 

2017 - Coordonator carte de povestiri „MUGURI DE POVESTE” – ISBN 978-606-8897-04-02 

2017 - Articol „Copilărie pentru democratie” în revista Biblioteca fără bariere - 

          ISBN978-973-125-513-2 

2016 - Elaborare suport curs Bibliotecar studii medii -  ISBN 978-606-586-335-4 

2012 -reeditarea cărții „Exodul sașilor bistrițeni” în ediție bilingvă româno - germană. 

2011 - Autor al cărții „Exodul sașilor bistrițeni” 
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Aptitudini şi competenţe personale 

  

 
-ablilități în utilizarea calculatorului și a aplicațiilor soft; cunoștințe în utilizarea pachetului 

Office; 

-rigurozitate, obiectivitate,corectitudine, imparțialitae și serioazitate în toate acțiunile 

intreprinse; 

-capacitate de sinteză; 

-perseverență, puterea de a învăța repede lucruri noi și a mă adapta cu usutință la situații noi; 

-sociablilitate, spirit de echipă și capacitatea de a lucra în condiții de stres; ușurința, claritate 

și coerență în exprimare etc. 

 
  

Limba(i) maternă(e) Romana 

 

 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza, germana. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engle

za 
mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

Limba  franc

eza 
mediu  mediu  Incepator  Incepator  Incepator 

 Germana -incepator 

  

Permis(e) de conducere Categoria B -1999 
  

  

  

  

 


