
 

                                                                                            
     

 
INFORMATII 
PERSONALE 

 
 
 

Nume/Prenume  SAVIN  MIHAELA 
Adresa  Bacău, România 

Telefon   
Fax  0234 /513020 

E-mail  mihaflp@yahoo.com 
Nationalitate  română 
Starea  civilă  căsătorită, 1 copil 

 
                                 Data nașterii  06 noiembrie 1972 
 

 
 
  
                             
 
 

• Perioada    
01.09.2015 – până  în prezent 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de istorie 

• Numele și adresa angajatorului  Colegiul Național  ”Ferdinand I ” , Bacău 
str. George Bacovia nr. 45 tel. 0234/ 513565 

• Tipul activitatii sau sectorul de     
  activitate 

 - predare-învăţare-evaluare 
- educaţie 

• Principalele activităţi 
  şi responsabilităţi 

 - profesor titular pe catedra de istorie; 
- Consilier educativ – 2016 
- Responsabil catedră Istorie-Geografie -2016 
 

 
• Perioada    

01.09.2014 – 31.08.2015 
• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de istorie 

• Numele și adresa angajatorului  Colegiul Național  ”Ferdinand I ” + Şcoala Gimnazială ”Alecu Russo”, Bacău 
str. George Bacovia nr. 45 tel. 0234/ 513565 
str . Alecu Russo nr.5  tel. 0234/513383 

• Tipul activitatii sau sectorul de     
  activitate 

 - predare-învăţare-evaluare 
- educaţie 

• Principalele activităţi 
  şi responsabilităţi 

 - profesor titular pe catedra de istorie; 
- metodist ISJ Bacău 
- formator Educație parentală – HOLTIS – 2015  

 

 

 
 
Curriculum vitae 
 Europass 

 
     EXPERIENTA     
     PROFESIONALA 
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• Perioada   18.06.2008  - 31.08.2014 

 
• Funcţia sau postul ocupat  Director 

• Numele și adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 
str. Oituz nr.27  tel. 0234/511899 

• Tipul activitatii sau sectorul de     
  activitate 

 - Management: proiectarea, organizarea coordonarea resurselor, control şi evaluare 
internă a Şcolii Gimnaziale „Alecu Russo” Bacău cu structurile: Grădiniţa cu program 
normal nr. 16, Grădiniţa cu program prelungit nr. 27şi Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 30 
 
 

• Principalele activităţi 
  şi responsabilităţi 

 - preşedinte al Consiliului de Administraţie: 2008-2014; 
- preşedinte al Consiliului pentru curriculum ;  
- preşedinte al Comisiei privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 
- președinte al Comisiei pentru admitere în clasa a-IX-a; 
- preşedinte al Comisiei de organizare şi desfăşurare a Evaluarii Nationale ; 
- Membru în Consiliul consultativ la istorie – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău 
- Metodist – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău (2010 – prezent) 
- aplicarea strategiilor educaţionale promovate de I.S.J. la nivelul unităţii şcolare în     
  concordanţă cu obiectivele politicii educaţionale; 
-  asigurarea calităţii educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 
- responsabilitate în organizarea şi perfecţionarea personalului din unitatea de 
învăţământ; 
- responsabilitate în aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea conducerii şi  
  desfăşurarea procesului de învăţământ; 
-membru în Comisia disciplinară - 2011 
-membru în Comisia de bacalaureat-2013; 
-implicarea în prevenirea abandonului școlar prin aplicarea unor programe-2011 
-promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității – 2007 - 
2015 
- formator TIC istorie 2012 
- formator Educație parentală – HOLTIS - 2014 
- coordonator proiect ZEP – UNICEF – 2014-2016 

 
 
• Perioada    

01.02.2008 – 18.06.2008 
• Funcţia sau postul ocupat  Director adjunct 

• Numele și adresa angajatorului  Şcoala cu clasele I –VIII ”Alecu Russo”, Bacău 
str. Alecu Russo nr.5  tel. 0234/513383 

• Tipul activitatii sau sectorul de     
  activitate 

 - Management: coordonarea şi organizarea compartimentului tehnic - administrativ 
- coordonator al compartimentului curriculum 

• Principalele activităţi 
    şi responsabilităţi 

 - responsabil al activităţii educative şcolare şi extraşcolare ; 
- preşedinte al Comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor ; 
- preşedinte al Comisiei de securitate şi sănătate în muncă ; 
- membru în Consiliul de Administrație 
 

 
 
• Perioada    

01.09.1998 – 01.02.2008 
• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de istorie 

• Numele și adresa angajatorului  Şcoala cu clasele I –VIII ”Alecu Russo”, Bacău 
str. Alecu Russo nr.5  tel. 0234/513383 

• Tipul activitatii sau sectorul de     
  activitate 

 - predare-învăţare-evaluare 
- educaţie 
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• Principalele activităţi 
  şi responsabilităţi 

 - profesor titular pe catedra de istorie; 
- pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare; 
- participant în calitate de corector în Comisia de organizare şi  desfăşurare a 
Examenului de Capacitate /Testare Naţională/Teza cu subiect unic; 
- participant în calitate de membru/evaluator în Comisia de organizare şi desfăşurare a 
Tezei cu subiect unic, 2008 ; 
- pregătirea  suplimentară a elevilor participanţi la Examenul de Capacitate /Testare 
Naţională/Teză cu subiect unic; 
- participant în calitate de corector la Olimpiada de istorie; 
- realizarea încadrării profesorilor din Aria  „Om şi Societate”;                             
- întocmirea planului managerial al Ariei şi Comisiilor; 
- realizarea graficului de activitate al Ariei şi al Comisiilor; 
- repartizarea sarcinilor pe profesori; 
- efectuarea de asistenţe la ore în cadrul Ariei; 
- întocmirea graficului cu pregătirea suplimentară la disciplinele istorie/geografie 
pentru Teza  cu subiect unic; 
- monitorizarea rezultatelor obţinute de elevi la Examenul de Capacitate /Testarea 
Naţioală/Teza   cu subiect unic; 
- asigurarea interdisciplinarităţii; 

 
 
 
 
 
 

Perioada  19.05.2016-28.06.2016 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Certificat 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD Neamț 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Democrație participativă-Proiectul Cetățeanul ” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  iulie 2013 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Diplomă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
MEN- UNATC 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Competențe în comunicare, performanță în educație ” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  iunie 2013 
Calificarea/Diploma obținută  Certificat acreditare 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Fundația HOLT Filiala Iași România 
 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Educator parental ” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 
 
 

 
EDUCATIE SI 

FORMARE 
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Perioada     octombrie 2013 
Calificarea/Diploma obținută  Adeverinţa nr.24099 din 31 martie, 2014 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Direcţia Generală de Învăţământ în limbile minorităţilor din cadrul MEN 

 
Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar la copiii rromi” 

 
Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 
 

Perioada  septembrie – noiembrie 2013 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Certificat 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
MEN- UMPFE 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Cadru didactic- un profesionist în sistemul de învățământ ” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 
 
 

Perioada  2013 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Atestat 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Educație civică-formarea profesorilor” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  2013 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Atestat 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Managementul calității în educație” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  2013 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Atestat 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Pedagogia diversității și dificultățile de învățare” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 
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Perioada  2012 
Calificarea/Diploma obținută  Certificat de absolvire 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Asociaţia Info-Educaţia  Iaşi 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Formator de formatori” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  2012 
Calificarea/Diploma obținută  Certificat de absolvire 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Asociaţia Info-Educaţia  Iaşi 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Manager de proiect” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 
 

Perioada  2012 
Calificarea/Diploma obținută  Certificat de absolvire 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

 Asociaţia Info-Educaţia  Iaşi 
 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  Martie-aprilie 2012 
Calificarea/Diploma obținută  15 credite profesionale transferabile /Adeverinţă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CNEE 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Competente TIC in Curriculum scolar” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  2011 
Calificarea/Diploma obținută  Certificat de absolvire 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Asociaţia Info-Educaţia  Iaşi 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„ Management” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

  

  
5 



Perioada  2011 
Calificarea/Diploma obținută  14 credite profesionale transferabile /Adeverinţă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Profesionişti în managementul educaţional în sistem descentralizat” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  2010-2011 
Calificarea/Diploma obținută  25 credite profesionale transferabile /Adeverinţă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
SIVECO 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Instruire în societatea cunoaşterii” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  2008 - 2010 
Calificarea/Diploma obținută  Profesor gradul I/Certificat de acordare a gradului I 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Istorie 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  2008 - 2010 
Calificarea/Diploma obținută  120 credite profesionale transferabile /Diplomă de master 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Universitatea „George Bacovia” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Managementul afacerilor 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 
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Perioada  7 martie – 11 aprilie 2009 
Calificarea/Diploma obținută  Certificat de absolvire 

 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Asociaţia pentru  educaţie şi formare Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Formator ” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 
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Perioada  20 aprilie – 10 iunie 2009 
Calificarea/Diploma obținută   

Certificat de absolvire 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Asociaţia Info-Educaţia  Iaşi 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Mentor” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  19 septembrie 2008 – 17 ianuarie 2009 
Calificarea/Diploma obținută  15 credite profesionale transferabile/Atestat de formare continuă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
DeCeE 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  21 octombrie 2007 – 27 ianuarie 2008 
Calificarea/Diploma obținută  15 credite profesionale transferabile/Atestat de formare continuă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Şcoală incluzivă -  Şcoală europeană” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  10 februarie – 20 mai 2007 
Calificarea/Diploma obținută  15 credite profesionale transferabile/Atestat de formare continuă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Managementul Proiectelor Educaţionale” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  20 ianuarie – 25 martie 2007 
Calificarea/Diploma obținută  30 credite profesionale transferabile/Atestat de formare continuă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Managementul Organizaţiei Şcolare” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 
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Perioada   
august 2006 

Calificarea/Diploma obținută  Profesor gradul II/Certificat de acordare a gradului II  
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Istorie 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  18 martie – 3 iunie 2006 
Calificarea/Diploma obținută  15 credite profesionale transferabile/Atestat de formare continuă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Globalizare şi integrare europeană prin servicii” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 
 

Perioada  19 – 30 ianuarie  2006 
Calificarea/Diploma obținută  Elaborarea materialelor educaţionale pentru AeL/Adeverinţă Nr.109 din 30.01.2006 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Şcoala cu clasele I – VIII  „Alecu Russo”, Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Utilizarea AeL 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  07 decembrie 2004 – 30 octombrie 2005 
Calificarea/Diploma obținută  30 credite profesionale transferabile/Atestat de formare continuă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
CCD “Grigore Tabacaru” Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
„Rasism,Xenofobie,Antisemitism - Probleme educaţionale; Holocaust” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
 

Perioada  noiembrie 2001 – iunie 2002 
Calificarea/Diploma obținută  Profesionalizare didactică/Certificat de absolvire 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Curs postuniversitar 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 
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Perioada  august 2001 
Calificarea/Diploma obținută  Profesor definitiv/Certificat de acordare a definitivării în învăţământ 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Istorie 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 
Perioada  1993 -1997 
Calificarea/Diploma obținută  Licenţiat istorie/Diplomă de licenţă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti 
Facultatea de istorie 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

  
Istorie 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
ISCED 4 

 
Perioada  01 iunie – 31 august 1997 
Calificarea/Diploma obținută  Operatori introducere,validare şi prelucrare date/ 

Certificat de absolvire a cursului de formare 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

  
Centrul teritorial de instruire autorizat CPI Informatica S.R.L. Bacău 

Disciplinele principalele studiate/ 
Competențele profesionale   
dobândite 

 „Formare operatori introducere,validare şi prelucrare date  
   IBM-PC” 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

  
 

 

 
Limba materna   Româna 

 

 
 
 
 

APTITUDINI 
 

 SI  
 

COMPETENTE  
 

PERSONALE 
 

 - organizator; 
- responsabilă în muncă, contribuind la creșterea prestigiului unității în 2005, 2010-
2014 ;   
- spirit de observaţie; 
- negociator; 
- abilitate de comunicare; 
- aptitudini didactice; 
- formator: 
        ♦ în cadrul Proiectului Parental education to strengthen school attendace -2015 
        ♦ în cadrul Proiectului Competențe  cheie TIC în curriculum școlar 
-voluntar în: 
         ♦ activități ecologice;- 2007 
         ♦ cursuri de educație parentală -2014-2016 
-implicare în derularea unor proiecte locale în parteneriat cu autoritățile locale; 
         2010 - „Europa 27, Bun venit Bulgaria în România”; 
         2010 - „Cunoaștere prin comunicare”  
         2011- "Sărbătoarea porților deschise" 
         2011 - "Fii sănătos învățând să faci sport și să manânci sănătos" 
         2011 - „Ziua mondială a mediului”       
         2011 - „ Împreună vom reuși” 
         2012 -  „Să îi ajutăm iubindu-i”  
         2016 - „Zâmbește și tu!” 
         2017 - „ Sărbătorim 158 de ani de la Mica Unire ” 
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Limbi straine cunoscute 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  
Nivel european*) 
 
 
   Limba franceză 
   Limba engleză 

          Înţelegere             Vorbire           Scriere 

 
    ascultare 

 
    citire 

participare la 
conversaţii 

 

    discurs oral  
exprimare scrisă 

B2 utilizator 
independent 

B2 utilizator 
independent 

B2 utilizator 
independent 

B2 utilizator 
independent 

A1  utilizator elementar 

B2 utilizator 
independent 

B2 utilizator 
independent 

A1 utilizator 
elementar 

A1 utilizator 
elementar 

A1 utilizator elementar 

*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 

 
 
 

COMPETENTE 
SI 

ABILITATI 
SOCIALE 

 
. 

 - lucru în echipă ; 
- sociabil; 
- inter-relaţionare; 
- medierea şi rezolvarea conflictelor; 
- abilitate de prezentare şi comunicare; 
- spirit empatic; 
- negociator; 
- abilități de comunicare și înțelegere; 
 valorificate în cadrul:  
           ♦ coordonării activităţii de educație parentală; Sunt acreditată ca educator 
parental 
           ♦ implicarea în programele SNAC; 
           ♦ promovarea interculturalității; 
- consecventă, atitudine pozitivă; 
- adaptabilitate rapidă în însuşirea de noi cunoştinţe şi promovarea acestora; 
- am comunicat şi colaborat cu reprezentanţii comunităţii locale şi regionale prin 
încheierea unor parteneriate şi acorduri de colaborare apreciate de comunitatea locală 
cu diverse ocazii 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017; 
 

 
 

COMPETENTE 
SI  

APTITUDINI 
 

ORGANIZATORICE 
 

 - capacitatea de identificare a problemelor, de rezolvare a problemelor; 
- abilități de planificare și managementul resurselor timpului; 
- foarte bun organizator; 
              valorificate în cadrul: 
      ♦ Simpozionului internaţional„The next generation”din cadrul proiectului 
„Generaţia celui de-al treilea val”, aflat în CANE, Anexa F, poziţia 2.2/51 – 2010; 
     ♦ Concursul Internațional Școlar Winners- limba engleză - 2009 
     ♦ Simpozioanelor județene: 
           „Un singur Pământ” -  2009; 
           „Un singur Pământ” -  2010; 
- coordonator; 
 valorificate în funcţia de director şi director adjunct; 
- preşedinte al Consiliul de Administraţie; 
- în martie 2009 și 2011 am organizat Cupa Primăverii în cadrul Zilelor Școlii                
- în februarie 2008 am organizat Olimpiada de istorie – faza locală; 
- în februarie 2012 am organizat Olimpiada de istorie – faza judeţeană; 
- în 2012 am fost membru al Comisiei de organizare a Concursului naţional „Memoria  
  Holocaustului”, faza judeţeană; 
-în 2011 am organizat concursul "Glorie eternă patriei, cinste și onoare veteranilor de 
război" ; 
- în 2013 am fost membru al Comisiei de organizare a Concursului de Ortografie 
„Limba română este patria mea”, faza județeană; 
- în 2010 am fost membru al Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  
  ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate; 
- în 2010 am fost membru al Comisiei de organizare şi desfăşurare al Olimpiadei de 
istorie, faza  naţională ; 
- în 2012 am fost membru al Comisiei de organizare a Concursului naţional „Memoria  
  Holocaustului”, faza națională; 
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-în 2013 am fost implicată în  organizare şi desfăşurare al Olimpiadei Naționale de 
Limbi romanice, faza naţională ; 
- în 2013 am organizat şi desfăşurat Concursul Național "Olimpiadele Cunoașterii"; 
- între 2012 -  2014  am coordonat proiectul ZEP inițiat de UNICEF în colaborare cu 
ISE, ISJ Bacău; 
- în 2015, 2016 am fost membru al Comisiei de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei 
de Istorie, faza județeană; 
- între 2012 -  2016 am fost membru  evaluator al Comisiei de organizare şi desfăşurare 
a concursuluide BAC; 
-în 2016 am fost membru al Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  
  ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate; 
- în 2016 am organizat Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România 

COMPETENTE  
SI  

APTITUDINI  
                  TEHNICE 
 

 -cunoștințe de utilizare a aparaturii de birotică: calculator, laptop, imprimantă, scanner, 
copiator, etc. 
- cunoașterea standardelor de control intern de management al calității în învățământul 
preuniversitar; 
- cunoașterea procedurilor de achiziții publice prin participarea la un seminar în 2008 

 
COMPETENTE 

SI 
APTITUDINI 

DE UTILIZARE A 
CALCULATORULUI 

 - operare calculator Windows XP, Microsoft Office, Internet, AeL dobândite în cadrul 
cursurilor  de formare profesională; 
- prelucrarea documentelor cu Microsoft Word, Excel, prezentări cu  Microsoft  Power 
Point, utilizarea internet-ului; 
 

APTITUDINI 
SI 

COMPETENTE 
ARTISTICE 

 - cunoştinţe vaste despre artă, pictură dobândite în timpul facultăţii  prin absolvirea 
unui curs de doi ani de „Istoria artei”; 
- predarea la clasa a VI-a a unui curs de Istorie-opţional intitulat:  „Personalităţi ale 
Renaşterii” 
 

 
 

ALTE  
COMPETENTE 

                            SI  
APTITUDINI 

 

 -participarea cu lucrări la Simpozioane metodico – ştiinţifice: 
                     a) la nivel local 
                2002 – „Modalităţi de diagnosticare a succesului şi insuccesului şcolar”; 
                2008 – „Socializarea rromilor prin școlarizare”; 
                     b) la nivel judeţean 
                2013 – „Educația parentală- strategie pentru AAS”; 
                2013 – „Managementul conflictelor - pașaport spre meseria de dascăl”; 
                2015 - „Refugiații Orientului – dramă sau provocare pentru europeni”; 
                     c) la nivel naţional 
                2005 – „Noile educaţii. De la teorie la practica realizării”; 
                2007 – „Aspecte ale asigurării calităţii în învăţământ”; 
                2008 – „Strategii educaţionale diferenţiate şi personalizate, utilizate în  
                activitatea ”; 
                2008 – „ Comunicare, valoare de referință în școala mileniului III”; 
                2008 – „ Pregătirea cadrelor didactice”; 
                2009 – „ Personalităţi ale Renaşterii”; 
                2009 – „ Simpozionul Național de Estetică”; 
                2011 – "Parteneriat în educația mediului înconjurător" 
                2015 –  Conferința Națională CEDO 
                     d) la nivel internaţional 
                2013 -"Aplicarea metodelor didactice dobândite ca urmare a participării la   
                Seminariile   de la Yad Vashem în predarea Holocaustului" 
                2013 - "Importanța poveștilor în educația copiilor" 
             2009 -  "Implicațiile unui management eficient asupra reușitei școlare" 
                2009 - "Contribuția ale personalităților din spațiul românesc și european la  
                progresul sistemelor de învățământ" 
                2008 -"Contribuția unor personalități locale la dezvoltarea patrimoniului  
                cultural  românesc și universal" 
      Publicații: 
- 2015- autor al studiului în Revista MIT cu lucrarea "Urmările prăbușirii regimului 
socialist – communist în URSS" 
- 2013- autor al studiului în Revista Variante cu lucrarea "Regim communist sau 
socialist?" 
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- 2013- autor al studiului în volumul „Școala românescă în continuă schimbare” –Ghid 
de bune practici cu lucrarea  „Școala Alecu Russo-Imaginează, crează inovează”, 
proiect de dezvoltare a relațiilor comunitare Editura Docuprint, Bacău;       
- 2013- autor al studiului în volumul „Școala românescă în continuă schimbare” –Ghid 
de bune practici cu lucrarea   „Personalități din istoria românilor”, disciplină opțională 
Editura Docuprint, Bacău;        
- 2010  Autor al lucrării „Instrumente de evaluare la istorie”, Editura Casei Corpului 
Didactic, Bacău; 
- 2009 Coordonator al volumului „Abordări creative şi inovatoare în actul educaţional” 
în care am publicat lucrarea „Personalităţi ale Renaşterii” – proiect de programă pentru 
opţional, Editura  „Pro Plumb”, Bacău; 
- 2008 „Aripi spre vis” - coordonator 
- 2008 Coordonator al volumului „Strategii  educaţionale diferenţiate şi personalizate, 
utilizate în activitatea didactică” în care am publicat lucrarea „Promovarea 
metodologiei centrate pe elev Diagrama Venn”, Editura „Pro Plumb”, Bacău; 
- 2006 Coautor al Monografiei Şcolii cu clasele I – VIII „Alecu Russo” Bacău , „30 de 
ani -   
  Explorare în timp”, Editura Diagonal, Bacău; 
- 2006 am publicat în volumul „Noile educaţii. De la teorie la practica realizării” 
lucrarea       
  „Educaţie pentru cetăţenie democratică”, Editura Diagonal, Bacău;  
- 2004 Coautor al lucrării „Sinteze şi teste – Istoria românilor - Testarea Naţională  
2004”, Editura  
  Grafit; 
- am participat la iniţierea, derularea şi finalizarea mai multor proiecte: 
                     a) la nivel local 
         2005 – „30 ani – Explorare în timp” 
         2008 – „O şcoală pentru fiecare – Şcoală europeană” 
         2008 - „ Strategii educaţionale diferenţiate şi personalizate utilizate  în activitatea 
didactică” 
         2008 - „Să spunem NU discriminării de orice fel”; 
         2008 - „Lumina de crăciun”; 
         2008 – „ Bacău – Arc peste timp”; 
         2009 - „Şcoala Alecu Russo” – imaginează, creează, inovează”; 
         2011 - „Zilele Colegiului: sărbătoarea Porților deschise”; 
         2011 - „9 mai 2011”; 
         2011 - „Școala și familia împreună pentru copii”; 
         2013 - „Rețele comunitare –rețele PAS”; 
                     b) la nivel judeţean 
         2003 – „Cartiere mai bune”; 
         2005 – „Să fim buni creştini”; 
         2010 -  „Spiritualitate şi credinţă”; 
         2010 – „Eu – viitor cetăţean european”; 
                       c) la nivel naţional  
         2005 –  „Proiectul Cetăţeanul” ;  
         2007 –  „Cutremurele campanie de informare” ;                   
         2008 – „Eco-fotografia anului”; 
         2008 – „Olimpiadele cunoașterii”;  
         2012-2014 – „Zone de Educație Prioritară”; 
    d) la nivel internaţional 
         2008 - 2011 - Programului Mondial „Eco Şcoala”; 
         2010 - „Generaţia celui de-al treilea val”, aflat în CANE, Anexa F, poziţia 2.2/51; 
 

PERMIS DE 
CONDUCERE 

 - categoria B 

 
 
 
           19. 02.2017                                                                                                         Semnătura, 
                                                                                                                                     Mihaela Savin 
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