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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE BIBLIOTECA 

CASEI CORPULUI DIDACTIC 

„GEORGE TOFAN” SUCEAVA 

2020-2021 

 

 

I. Proiectarea activităţii:  

1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcţionarea 

bibliotecii şcolare:  

- evidenţa centralizată, globală şi individuală a fondului documentar;  

- prelucrarea informaţiilor cuprinse în documente şi valorificarea lor prin intermediul 

instrumentelor de informare şi documentare: cataloag topografic, alfabetic și sistematic-alfabetic, 

on-line, bibliografii, cercetări bibliografice, informări curente şi retrospective etc.  

1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unităţii:  

- actualizarea permanentă a bazei de date a bibliotecii în programul integrat eBibliophil;  

- organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare 

şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;  

- realizarea de bibliografii la cerere şi a tranzacţiilor biblioteconomice on-line;  

- realizarea de  recomandări generale de respectare a regulilor generale de sănătate publică și a 

măsurilor de distanțare fizică ale utilizatorilor și personalului didactic din județ în timpul pandemiei 

de Coronavirus SARS-CoV-2 disponibile și actualizate la: http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/  
- crearea Bookhub Educational Resources http://www.ccd-suceava.ro/pdf/bhr.pdf în cadrul 

proiectului ISJ-CCD “George Tofan” Suceava Suport pentru desfășurarea activităților didactice 

on-line, an școlar 2020-2021 https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/proiecte; 

Diseminarea resurselor educaționale deschise aflate pe: 

 PORTALUL DE INFORMARE educatiacontinua.edu.ro:  

Ateliere webinar CRED difuzate pe canalul YouTube Educred 

Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019 -2020 

https://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html  

Ghiduri metodologice pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, profesional 

și tehnic, vocațional  , învățământul special, Ghidul pentru profesorii consilieri școlari  

Manuale școlare:  https://rocnee.eu/manualeauxiliare/  , https://www.manuale.edu.ro/  

Inventarul resurselor educaționale online https://educatiacontinua.edu.ro/resurse-

educationale.html  

 RESURSE Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pentru educația online: 

https://rocnee.eu/  

Teste de antrenament ROCNEE pentru Bacalaureat și Evaluare Națională 

 RESURSE Unitatea de Cercetare în Educație pentru educația online:: http://www.ise.ro/ 

Planuri-cadru de învățământ în vigoare http://programe.ise.ro/Actuale.aspx  

Programe școlare în vigoare  http://programe.ise.ro/  

 RESURSE  pentru educația online – parteneriat Ministerul Educației și Cercetării și 

Televiziunea Română: 

http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/
http://www.ccd-suceava.ro/pdf/bhr.pdf
https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/proiecte
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFh-EB47EGaygW_isC3tRxATeTEiw
https://www.youtube.com/channel/UCjSOWpUXcxc21JiwwY3_Pcg
https://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantprescolar.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1ZgMnWFakcPSraYRpY5F-b8uPJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantprimar.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpzJSeNHwS4RtuZgQbiSibVtgYQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantgimnazial.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGETUc9N3oXkDzQp43Vsjys54rDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantprofesional.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvRxBaDrjad_3rNeH_omp_Drju6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantprofesional.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvRxBaDrjad_3rNeH_omp_Drju6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantvocational.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlNj-UhwWvJJ7HyZck1UpPdkkbwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Finvatamantspecial.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2j2C1vjNQrren986_vNQTqqja5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducatiacontinua.edu.ro%2Fghid-de-consiliere.html%3Ffbclid%3DIwAR1hTsEXhh46Rd51kfTb_Qq1IuP33-r_55xygHfxKA7I5ESdBryj4JmHD-8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsVJM-TL-AhnFj7EzLbYjx066uKg
https://rocnee.eu/manualeauxiliare/
https://www.manuale.edu.ro/
https://educatiacontinua.edu.ro/resurse-educationale.html
https://educatiacontinua.edu.ro/resurse-educationale.html
https://rocnee.eu/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frocnee.eu%2Ftesteantrenament%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIXLO6G3_u094gDSwRZsA8Pqgl6Q
http://www.ise.ro/
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
http://programe.ise.ro/


 
http://www.tvr.ro/telescoala.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxO8-C91Lp92xRiauh3jJUZxl2e32QTsU  

 RESURSE ISJ Suceava pentru educația online 

https://www.isj.sv.edu.ro/index.php/135-red/119-biblioteca-red  

 RESURSE CCD “George Tofan” Suceava pentru educația online: 
https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/proiecte   

https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/home  

https://drive.google.com/file/d/1SMJD2QdXi_NeaY9c-CKrhKFElmomF25U/view?ts=5fabf71b  

Canal YouTube al CCD Sv 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Rv5VbMPJofGkC2AVjFsqwlb0MJuAEYQ 

Bibliotecă on-line a CCD Sv http://ebibliophil.ro/biblioteca-virtuala 

Portal de resurse educaţionale online din ţară: https://eduonline.roedu.net/ , 

https://www.didactic.ro/ 

- difuzarea documentelor (împrumut de publicaţii la domiciliu şi consultare în sala de lectură cu 

acces direct la colecţii) şi evidenţa activităţiilor şi serviciilor;  

- asigurarea bazei materiale a învăţământului prin elaborarea şi publicarea de articole de 

specialitate în revista online a instituţiei (WebCCD), dar şi prin efectuarea lucrărilor de 

xerocopiere, recondiţionare a publicaţiilor deteriorate fizic etc;  

- realizarea și primirea de donații la nivel judeţean şi internațional naţional (Dwight School 

London);  

- actualizarea permanentă cu informații pe site-ul (http://www.ccd-

suceava.ro/index.php?page=biblioteca) și Facebook-ul CCD Suceava 

(https://www.facebook.com/ccdsuceava/); 

- actualizarea pe site-ul site-ul (http://www.ccd-suceava.ro/index.php?page=biblioteca) cu 

resurse educaționale deschise în regim gratuit (RED). 

 

II. Realizarea activităţii:  

 Consfătuirea județeană anuală a bibliotecarilor școlari, profesorilor documentarişti şi a 

cadrelor didactice responsabile cu biblioteca școlară, 23.10.2020, începând cu ora 11.00, pe 

platforma Google Meet  

 Cercul metodic al bibliotecarilor școlari /profesorilor documentariști și responsabili 

CDI, Suceava, semestrul I, Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu” Dumbrăveni, 6 noiembrie 

2020; Cercului pedagogic al bibliotecarilor școlari /profesorilor documentariști pe semestrul al 

II-lea desfășurat de Școala Gimnazială nr. 1 Bogdănești, 2 aprilie 2021, pe platforma Google 

Meet 

 Ședința de constituire a comisiei de etică de la nivelul ISJ Suceava, 28 octombrie 2020 

 SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI REFERATE, 

ediția a XIV-a,”Factori de progres școlar în învățarea digitalizată”, online, pe platforma 

Google Meet, 5 februarie 2021, de la ora 10:00, (invitat special Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu 

PÂNIȘOARĂ de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, 

director al Departamentului de Formare a Profesorilor și conducător de doctorat în domeniul 

Științe ale Educației; expert și key-speaker în conferințe naționale și internaționale de educație și 

în organisme naționale de profil), 164 de participanți, 56 de articole. 

 Simpozionul interjudețean „Educația în școala românească de-a lungul timpului”, 

ediția a XII-a, 7 februarie 2021, ora 9, online,  la Școala Gimnazială Bosanci 

http://www.tvr.ro/telescoala.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxO8-C91Lp92xRiauh3jJUZxl2e32QTsU
https://www.isj.sv.edu.ro/index.php/135-red/119-biblioteca-red
https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/proiecte
https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/home
https://drive.google.com/file/d/1SMJD2QdXi_NeaY9c-CKrhKFElmomF25U/view?ts=5fabf71b
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Rv5VbMPJofGkC2AVjFsqwlb0MJuAEYQ
http://ebibliophil.ro/biblioteca-virtuala
https://eduonline.roedu.net/
https://www.facebook.com/ccdsuceava/
http://www.ccd-suceava.ro/index.php?page=biblioteca


 
 Webinar și Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” , 30 ianuarie 2021, pe 

platforma Webex 

  Conferința Națională „Violența psihologică – bullying-ul”, 26 februarie 2021, pe 

platforma Webex 

 SuperTeach: Conferință națională: Revoluția mentalității în educație - Inteligența 

emoțională, 27 februarie 2021 

 Webinarii ”Comunicare cu empatie” la Biblioteca Metropolitană : Comunicarea ce 

blochează sau compasiunea, 28 noiembrie, la ora 10.00; Puterea empatiei în relațiile 

interumane, 2 decembrie, la ora 19. 

 România EduCaB, 25.11.2020, ora 11.00, eveniment din seria „Cum gestionăm 

schimbările aduse de pandemia de COVID-19”, este o întâlnire online cu Nicoleta Fotiade, 

educator media și președinte Mediawise Society 

 

Seria de „COLOCVII EDUCAȚIONALE”: 

 Colocviul educațional „Repere actuale în activitatea bibliotecarilor școlari și a 

responsabililor CDI”, online, pe platforma Google Meet (8.12.2020; 26 martie⋅12:00 – 14:00 

pm, invitat special Prof. univ. emerit dr. Mircea Regneală, președinte de onoare al Asociației 

Bibliotecarilor din România (ABR). Responsabili activitate: prof. Daniela Argatu 

 Programul Starea de bine a profesorului; o călătorie conștientă, de pe data de 22.02.2021 

timp 5 săptămâni (formator Simona Baciu, President & Founder Transylvania College 

Foundation, British International School Lifetime Awarded, Author The Teacher Within 

Founder Profesori Fericiți pentru România) 

 Colocviu educațional „Provocările școlii online în integrarea elevilor cu CES în 

învățământul de masă” . Responsabili activitate: prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. 

Marinela Mocanu 

 Webinar: ”Kinderpedia” Responsabili de activitate: prof. Elena Manuela David, prof. 

Elena-Simona Covrig Director Școala Gimnazială Bucșoaia / Daniel Rogoz, Fondator 

Kinderpedia, Responsabili de activitate: prof. Elena-Simona Covrig,  

 Seria de Mini-conferințe „Modelarea viitorului bibliotecilor școlare _ CDI-urilor_ de la 

2.0 la 3.0”, online, pe platforma Google Meet (26 martie 2021⋅12:00 – 14:00, invitat special 

Prof. dr. Elena Tîrziman, Departamentul de Științe administrative - Facultatea de Litere, 

Universitatea din București ; 23 aprilie 2021 de Ziua bibliotecarului român). 

 Webinar: ”Kinderpedia” Responsabili de activitate: prof. Elena manuela David, prof. 

Elena-Simona Covrig Director Școala Gimnazială Bucșoaia / Daniel Rogoz, Fondator 

Kinderpedia,  

 FiaTest: Sesiunea de constientizare ”Procesul de autoevaluare conform 

modelului CAF 2020”,  în cadrul proiectului ”Sistem de management al calității pentru MEN 

și structuri subordonate—CAF”- Cod SIPOCA 397, 22.04.2021, intre orele 11.00 – 14.00. 

 Inaugurarea Alianţei Franceze la Suceava de către ambasadorul Franţei la Bucureşti, 

doamna Laurence Auer, 28 mai 2021, ora 16.00  

 Lectora – Festival literar internațional: Expoziția de desene LECTurezi și desenezi 

organizată  în perioada 28 mai – 30  și expusă fizic la Muzeul Național al Bucovinei dar și 

online, de pe 4 iunie 2021. 515 desene realizate de elevi din categoriile de vârstă: 6- 10, 11 – 13, 

14 – 18 ani din Suceava (Municipiu), Salcea, Neagra Șarului, Câmpulung Moldovenesc, Sălsig 

(Maramureș), Rădăuți, Fălticeni, Bilca, Adâncata, Baia Sprie, Bosanci, Mălini, Poiana Stampei, 

https://www.transylvania-college.ro/development-alumni/transylvania-college-foundation
https://www.transylvania-college.ro/development-alumni/transylvania-college-foundation
https://www.amazon.com/Teacher-Within-Mindful-Well-Being-Teachers/dp/B07PQTCKXN/ref=sr_1_1?crid=YEUJKAIPKVID&keywords=the+teacher+within&qid=1566892823&s=gateway&sprefix=the+teacher+within%2Caps%2C241&sr=8-1
https://www.facebook.com/Profesori-Ferici%C8%9Bi-pentru-Rom%C3%A2nia-103920204511579/?modal=admin_todo_tour


 
Pârteștii de Sus, Cacica, Pătrăuți, Gălănești, Siminicea, Verești, Vatra Dornei, Volovăț, 

Zvorâștea, Călărași, Bragadiru (Ilfov), Botoșani, Iași, Craiova, București. 

 Festivalului-concurs ”CDIdei în cărți”, ediția a VI-A, 2021, Online, Google Meet, 

CCD”George Tofan” Suceava 

 

Categorie de 

vârstă 

III-IV V-VI VII-VIII IX-X 

Produs realizat LR LM ENS LR LM ENS LR LM ENS LR LM ENS 

Obiect/ Scenă 

reprezentativă 

20 1 0 41 0 0 7 1 3 2 0 0 

Booktrailer 1 0 0 3 0 0   2 0 0 0 0 

Afiș 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prezentare PPT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ETAPA JUDEȚEANĂ, 3-4 iunie 2021, începând cu ora 10.00: 

Din  16 unități de învățământ din județ înscrise în festival, respectiv 136 de echipe de elevi (408 

copii), 16 directori, 16 responsabili, 62 de coordonatori, s-au calificat la etapa județeană 

15 unități de învățământ, respectiv 84 de echipe de elevi (252 de copii), 15 directori, 15 

responsabili, 54 de coordonatori. 

ETAPA NAȚIONALĂ, 16-18 iunie 2021, la Sibiu, tot online. 

Rezultatele de la etapa națională pentru județul nostru sunt: 3 premii I (1 premiu pentru categoria 

de vârstă III-IV și 2 premii pentru V-VI), 3 premii II (pentru categoria de vârstă  V-VI), 3 premii 

III (pentru categoria de vârstă  V-VI), 6 mențiuni și un premiu pentru originalitate (15 premii în 

total). 

 

 Întrunirea profesională reunită ale Diviziunii Biblioteci Şcolare şi Secţiunii Tehnici 

Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 

(ABR), cu tema „METODE ŞI TEHNICI DE FORMARE, ÎNVĂŢARE ŞI PROMOVARE 

online, pe platforma ZOOM, ÎN BIBLIOTECI ȘI CENTRE DE DOCUMENTARE ȘI 

INFORMARE”, 22 iunie 2021, în intervalul orar 16.30 – 19.30. 

 Conferința transnațională  ”Educație online fără hotare” din 22-24 iunie (Chișinău) 

 Simpozion național cu participare internațională, USV,  ediția a V-a, cu tema:  Noi 

modalități de prelucrare și transmitere a informației în instituțiile de educaţie şi cultură, 15 

– 17 iulie 2021, Suceava 

2. 4. Şedinţe de lucru online, periodice cu bibliotecarii metodişti zonali: 11.01.2021, 

29.03.2021 

- diseminarea Adresei Nr. 8112M/27.01.2021 a ME pentru cercetarea statistică privind „Nivelul 

informatizarii în structurile școlare infodocumentare din România și formarea profesională a 

personalului de specialitate din aceste structuri: bibliotecari, profesori documentariști, 

responsabili din structurile infodocumentare”. 

 - Ședință de lucru ABR 4.12.2020, 22.06.2021 

- consultanţă de specialitate pentru bibliotecarii şcolari din judeţ – permanent;  

2. 5.Activități metodice lunare în cele nouă zone metodice - permanent  

 

II. 2. Perfecţionare continuă în oferta CCD:  



 
- Formator pentru bibliotecarii școlari - curs avizat prin CCD NETWORKING-UL 

EMERGENT ÎN BIBLIOTECILE ȘCOLARE; 16 ore, Grup țintă: personal didactic de 

predare și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar; 

- Mentor transnațional în programul de mentorat ”Educație online prin parteneriate!, 17 

.07-24.08.2021 

 

III. Comunicare şi relaţionare:  

- am elaborat MODELE DE PLANIFICĂRI CALENDARISTICE (secvențe) cu RED 

https://docs.google.com/document/d/1fFKV1_SJ_XCExbDSuY2U1Zkwbz2Q3RK5ju5IlxD9dq4

/edit  

- am elaborat Calendarul evenimentelor cultural-educative pentru bibliotecile școlare pentru 

anul școlar 2020-2021 (site-ul CCD George Tofan Suceava – Biblioteca);  

- lucrarea ştiinţifică „Alfabetizarea digitală și competențele digitale în bibliotecile școlare” 

la întâlnirea profesională online din data de 29 iunie 2020, cu titlul „BIBLIOTECILE ŞI 

PROVOCĂRILE CRIZEI”. 

- lucrarea ştiinţifică ” Resursele educaționale deschise și structurile info-documentare din 

învățământul preuniversitar din județul Suceava în volumul Sesiunii interjudețene de comunicări 

științifice și referate, ediția a XIV-a, online ”FACTORI DE PROGRES ȘCOLAR ÎN 

ÎNVĂȚAREA DIGITALIZATĂ”, 5.02.2021 

- lucrarea ” ALFABETIZAREA DIGITALĂ ȘI COMPETENȚELE DIGITALE ÎN 

BIBLIOTECILE ȘCOLARE” în revista anuarul WebCCD 2020 al CCD ”George Tofan” 

Suceava ISSN 2734-6706 ISSN-L 2734-6706, https://www.ccd-suceava.ro/pdf/editura/anuar.pdf 

 

IV. Managementul carierei şi al dezvoltării personale:  

- ”Inteligența Emoțională în actul de predare,” Sellification, 27.2.2021, 8 h;  

- Curs CAF: Sesiune de conștientizare, 22.04.2021, 24 ore; 

- Curs ”Starea de bine a profesorului”, 22.02-29.03.2021 

- România EDUCab: Evenimentul ”Bibliotecarii ca manageri de proiecte pentru 

comunitate”. Întâlnire cu Marian Știrbescu, Senior Trainer - Management de proiect - 23 și 

25 februarie, ora 11:00 

- SELLification:, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

Inteligența Emoțională în Actul de Predare, 27.2.2021 

- SELLification: Curs tematic în care vrem să te ajutăm să creezi cu mai multă 

ușurință "Lecții de Științe Umaniste Captivante și Atractive,  

12 Martie, ora 18:00, invitați speciali: Virginia Brăescu și Elisabeta Salva. 

- SELLification: Cursul "JOCURI DIDACTICE la Școală, în Tabără și în Online"; 

invitați speciali pe Bianca Gai și pe Florin Alexandru analist comportamental, specializat în 

inteligență emoțională , 1 Iunie 2021, de la ora 18:00  

 

V. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii CCD cu instituţii 

şcolare, de cultură şi parteneri media (Biblioteca USV, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” 

Suceava, Monitorul de Suceava, Crai Nou, Candela Sucevei, Intermedia cu ocazia zilelor: Ziua 

Mondială a Educației, Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare, Zilele CCD “George Tofan” 

Suceava, Ziua Bucovinei, Săptămâna europeană a competențelor profesionale - ”Descoperă-ți 

https://docs.google.com/document/d/1fFKV1_SJ_XCExbDSuY2U1Zkwbz2Q3RK5ju5IlxD9dq4/edit
https://docs.google.com/document/d/1fFKV1_SJ_XCExbDSuY2U1Zkwbz2Q3RK5ju5IlxD9dq4/edit


 
talentul!”, Zilele familiei, Săptămâna Educației în Informatică, Săptămâna Educației Globale, 

Ziua, „Micii Uniri”, Ziua Internațională a Donației de Carte, Proclamarea Independenţei Statale. 

 

VI. 1.Parteneriate educaţionale: încheiate de bibliotecile şcolare/CDI-uri cu instituţii de 

învăţământ similare din ţară şi străinătate, ale administraţiei locale: 

1. Asociația   Alianța Franceză din Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, 

Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava, Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec” Suceava, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația Patronatul Județean Al 

Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, Asociația Francofonă “Educultureme“ Suceava, Filiala 

Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România 

2. Simpozionul național cu participare internațională: Contribuția bibliotecii la afirmarea 

diversității culturale în spațiul românesc, ediția a V-a, dedicat Zilei Internațională a Cărții și a 

Dreptului de Autor – Zilei Bibliotecarului din România cu Biblioteca Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Suceava, Agenția 

Universitară a Francofoniei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic 

„George Tofan”, Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), Centrul de Reușită Universitară 

al USV. 

Festivalul - concurs național “CDIdei în cărți”, a VI-a ediție, cu SV_01_ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ "LUCA ARBURE" ARBORE 

SV_02_ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE STOLERU" BAIA 

SV_03_ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA 

SV_04_ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI 

SV_05_LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" DUMBRĂVENI 

SV_06_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS 

SV_07_LICEUL TEHNOLOGIC ”VASILE GHERASIM" MARGINEA 

SV_08_ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA STAMPEI 

SV_09_ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN VODĂ" RĂDĂUȚI 

SV_10_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REGINA ELISABETA” RĂDĂUȚI 

SV_11_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU" RĂDĂUȚI 

SV_12_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AURELIAN STANCIU” SALCEA, STRUCTURA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IACOB COSTACHE” VĂRATEC 

SV_13_ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE 

SV_14_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRU MUȘAT” SIRET 

SV_15_ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA 

3. SV_16_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IORGU G. TOMA” VAMA 

4. Festivalul Literar Internațional Lectora cu Muzeul Național al Bucovinei Suceava 

 

VII. Conduita profesională: planificarea și organizarea principalele evenimente cultural-

educative planificate pentru anul şcolar 2021-2022 : 

- Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, 22 octombrie - activitate metodică / zone metodice; 

- Cercuri metodice (1/semestru); 

- Activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în anul școlar 2021-2022 de bibliotecile 

şcolare; 



 
- Simpozionul național cu participare internațională: Contribuția bibliotecii la afirmarea 

diversității culturale în spațiul românesc, ediția a IV-a, dedicat Zilei Internațională a Cărții și a 

Dreptului de Autor – Zilei Bibliotecarului din România - curs avizat oferit de CCD: Proceduri 

operaționale pentru bibliotecarii școlari; 

- Conferința națională a ABR; 

- Atragerea de donațiilor de cărți, fructificarea producției editoriale proprii și a sumelor alocate 

pentru achiziția minimă de publicații. 

 

Data 11.08.2021 

prof. Daniela Argatu,  

bibl. Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 

 

 

”Profesor de limba română; Coordonator metodic pentru bibliotecile școlare și CDI din județul 

Suceava; Autor sau coautor sau coordonator la 8 lucrări de specialitate cotate pe platforme 

internaționale (Tratatul de biblioteconomie, Enciclopedie cronologică, ghiduri profesionale, ...), 

peste 250 de articole de specialitate; Organizator manifestări educativ-culturale (consfătuiri, 

cercuri metodice, simpozioane, conferințe, colocvii, webinarii, ...) locale, naţionale şi 

internaţionale; Fost vicepreşedinte al ABR în 2 mandate și președinte al Diviziunii biblioteci 

școlare; Președinte Secția ”Tehnici pedagogice în biblioteca școlară și CDI”; Membru evaluator 

în comisii locale și naționale; Mentor și formator național pentru bibliotecarii școlari; Creator 

Bookhub Educational Resources  în cadrul proiectului ISJ-CCD “George Tofan” Suceava Suport 

pentru desfășurarea activităților didactice on-line, an școlar 2020-2021; Creator de RED pentru 

bibliotecarii școlari.”  


