CURRICULUM
VITAE

INFORMAŢII
PERSONALE
Numele şi prenumele

Savin Petronela

Adresa

Str. Carpaţi, Nr.27. B, 11

Telefon
Mobil : (+40) 0741770422
Adresa electronică

gabureanupetronela@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

25.05.1980

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până la)

• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

•

•
•
•
•
•

2010-2006 asistent dr. univ. în cadrul Catedrei de limba şi literatura
română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău, funcţie ce
presupune derularea activităţii didactice de seminar şi cea de cercet
ştiiţifică
octombrie 2003 -2006 – preparator universitar titular în cadrul
Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic,
Universitatea din Bacău
septembrie 2003 - octombrie 2003 – profesor de limbă şi
literatură română, titular al Grupului Şcolar Industrial Chimie
Nr. 4, Bacău
septembrie 2002 - august 2003 - învăţător titular Şcoala cu
Clasele I-VIII, Nr.10, Oneşti, la detaşat la Şcoala cu Clasele IVIII, Valea Seacă
septembrie 2000 - august 2001 - învăţător detaşat la Şcoala
Profesională Luizi - Călugăra
septembrie 1999 - august 2000 - învăţător detaşat la Şcoala cu
Clasele I-VIII, Nr.10, Bacău
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Perioada (de la-până la)

•

• Numele şi tipul organizaţiei
de educaţie şi formare
• Diploma sau certificatul
obţinute

•
•
•

2004 – 2009 - Doctoratul în cadrul Facultăţii de Litere a
Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, cu lucrarea Frazeologia
românească cu privire la alimentaţia omului, coord. prof. univ.
dr. Stelian Dumistrăcel, diplomă de doctor în filologie,
calificativul „foarte bine”, disticţia „magna cum laude”
2003 – 2005 - Masteratul în cadrul Facultăţii de Litere,
Universitatea “Al. I. Cuza”, secţia Lingvistică generală şi
românească, diplomă de master în lingvistică
1999– 2003 - Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău specializarea română – franceză, diplomă de licenţă în filologie
1994 – 1999 – Colegiul Naţional Pedagogic,,Ştefan cel Mare”
Bacău, profilul învăţători – educatori, diplomă de bacalaureat

STAGII DE
PERFECŢIONARE
• Perioada (de la-până la)

26-29 septembrie 2006

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare

MEC, UNICEF şi Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi au organizat proiectul
Strategii educaţionale centrate pe subiectul învăţării; în urma cursurilor
urmate am obtinut certificatul de formator instruit în acest proiect.

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PROFESIONALE
Dobândite în cursul vieţii şi a
carierei dar nu în mod
obligatoriu validate prin
certificate şi diplome oficiale.
LIMBA MATERNĂ

Româna

ALTE LIMBI

• Citit

FRANCEZA
Foarte Bun

ENGLEZA

Nivel mediu
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• Scris
• Exprimare orală

Foarte bun
Foarte bun

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE SOCIALE

• calităţi empatice
• abilităţi de lucru în echipă
• abilitatea de a lucra în medii multiculturale

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
ORGANIZATORICE
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE TEHNICE

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
ARTISTICE

Competenţe legate de planificarea activităţii didactice şi de organizareaunor
evenimente culturale

•
•

sisteme de operare: Windows 2004, Windows XP
prelucrare text: Microsoft Office

• lectura
• teatru, muzică
•

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERMIS DE CONDUCERE

Nivel mediu
Nivel mediu

inventivitate, creativitate

nu

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
ANEXE

Activitate şţiinţifică
1. Cărţi, monografii, tratate
•
•

•

Coautor al volumului. Casa – semn al identităţii culturale, Alma Mater, Bacău,
2006, pp.177-124, ISBN (10)973-8392-63-2;
Coautor al volumului Dictionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri
poetice. II Elemente primordiale, coord. Dumitru Irimia, Editura Universităţii
“Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007, pp.157-165 166-172, 172-179, ISBN: 798-973-703-2324;
Coautor al volumului Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Volum
omagial Stelian Dumistrăcel, editor Cristinel Munteanu, Institutul European, Iaşi,
2007, pp. 77-86, ISBN: 978-973-611-509-7.
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2. Articole ştiinţifice publicate în reviste, jurnale, anale ale universităţilor
• Tehnica contextualizării artistice în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, Nr. 5/2003,
Universitatea din Bacău, pp.214-216, ISSN: 1224-9866;
• Originea Violenţei de limbaj sau termeni şi frazeologii din perspectiva hrănirii,
,,Semiologia culturii”, Nr. 8/2003, Universitatea din Bacău, ISSN: 1224-9866;
• Exerciţiu de analiză poetică − Constante ale structurii poetice eminesciene în
„Studii şi cercetări ştiinţifice”, Nr. 6/2004, Universitatea din Bacău, pp. 167-170,
ISSN: 1224-9866;
• Intertextul eminescian în Levantul lui Mircea Cărtărescu în „Studii şi cercetări
ştiinţifice”, Nr . 6/2004, Universitatea din Bacău, pp. 187-191, ISSN: 1224-9866;
• Interviul dialectal ca formă de comunicare în „Studii şi cercetări Ştiinţifice”,
Seria: socio-umane, Psihologie – Limbaj şi comunicare, Nr. 7/2005, Bacău, 163172, ISSN: 1224-9866;
• Comunicare poetică / Comunicare didactică, în „Studii şi Cercetări Ştiinţifice”,
Seria: socio- umane, Psihologie – Limbaj şi comunicare, Nr. 8/2005, Bacău, pp.
123-128, ISSN: 1224-9866;
• Dimensiuni ale paratextului în proza sadoveniană, în „Studii şi cercetări
ştiinţifice”, Editura Universităţii, nr. 15/2005, pp. 73-78, ISSN: 1224-841X;
• Ipostaze ale alterităţii în universalii frazeologice ale actului hrănirii, în „Studii şi
cercetări ştiinţifice”, Nr.10/2006, editat de Universitatea din Bacău, pp.152-159,
ISSN: 1224 – 9866;
• Marcarea violentă a actului hrănirii în frazeologisme ale limbii române în „Studii
şi cercetări ştiinţifice”, Nr. 10/2006, editat de Universitatea din Bacău, pp.160165, ISSN: 1224 – 9866;
• Pentru un studiu etnolingvistic al frazeologiei cerealelor şi preparatelor din
cereale, în „Philologica Jassyensia”, an III, Nr. 1, 2007, Editura Alfa, Iaşi, pp. 5764, ISSN: 1841-5377;
• Actul hrănirii într-o frazeologie a atitudinii, în „Philologica Jassyensia”, an III,
Nr. 2, 2007, Editura Alfa, Iaşi, pp. 137-143, ISSN: 1841-5377;
• Variation diachronique, diatopique et diastratique dans la terminologie
alimentaire roumaine, în vol. „Studii şi cercetări ştiinţifice”, seria socio-umane,
Nr.11, Bacău, 2007, pp. 240-254, ISSN: 1224 – 9866;
•
Pentru un studiu etnolingvistic al frazeologiei laptelui si mierii, în „Studii şi
cercetări ştiinţifice” (seria filologie), Nr. 17/2007, editat de Universitatea din
Bacău, pp.121-144, ISSN: 2065-3204;
Valenţe etnostislistice ale termenilor şi frazeologismelor hrănirii în creaţia lui N.
•
Filimon în „Studii şi cercetări ştiinţifice” (seria filologie), Nr. 18/2007, editat de
Universitatea din Bacău, pp.180-196, ISSN: 2065-3204;
• Parallélismes phraséologiques concernant l’alimentation, in Interstudia, revue
du Centre Interdisciplinaire d’étude des formes discursives contemporaines
Interstude, Nr. 4, 2009, Editura Alma Mater, Bacau, pp. 51-57, ISSN 2065-3204;
• Ludique et phatique dans le discours des menus Le discours sub specie ludi in
Interstudia, revue du Centre Interdisciplinaire d’étude des formes discursives
contemporaines Interstude, Nr. 5, 2009, Editura Alma Mater, Bacau, pp. 250-256,
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3. Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
a) Manifestări ştiinţifice internaţionale
• Terminologia alimentară românească la conflenţa dintre Orient şi Occident, în
vol. Individual and specific signs. Paradigms of identity in managing social
representations, 2007, Bacău, pp.338-346, ISBN 978-973-1833-62-0
•
Limba româna in comunitatea catolică Valea Seacă din judetul Bacău, în vol.
Români majoritari/Români minoritari: interferenţe si coabitări lingvistice,
literare şi etnologice Editura ALFA, Iasi, 2007, pp. 339-352, ISBN 978-973895349-9, ISBN (10) 973-8953-49-9, ISBN (13) 978-973-8953-49-9
• La phraséologie concernand l’alimentation. Une perspective etnolinguistique in
vol. Transmodernity Managing Global Communication , Proceedings of the 2nd
ROAS S Conference, 2009, pp. 545 – 554, ISSN 1842-6409.
b) Manifestări ştiinţifice naţionale
• Analiza instrumentarului teoretic al practicii pedagogice – Portofoliul, în Modele
şi modelare spirituală, Ed. „Egal”, Bacău, 2005, ISBN 973-8211-42-5
• Comunicarea interculturală la nivelul unui limbaj funcţional: cocktailul
meniurilor in vol. Comunicarea – dimensiune a culturii şi civilizaţiei europene
contemporane, Editura RedCart, Bacau, pp. 247 -254, ISBN 978-973-88997-282008;
4. Participare efectivă şi activă la manifestări ştiinţifice
a) La manifestări ştiinţifice internaţionale
• Ipostaze ale alterităţii în frazeologisme specifice limbilor romanice, lucrare
susţinută cu prilejul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale – Semiotica Culturii –
„Spaţii şi tipuri culturale”, Bacău, 21-23 octombrie, 2005;
• Violenţa de limbaj în termeni şi frazeologisme privitoare la alimentaţia omului,
lucrare sustinută la Colocviul Internaţional ,,Spaţii interculturale”, Universitatea ,,
Petre Andrei”,Iaşi, 29-30 octombrie, 2005;
• Vatra – drumul unei imagini din terminologia locuinţei, Colocviul Internaţional
„Semiotica dincolo de limite”, organizat de Universitatea Bacău, Facultatea de
Litere, Slănic-Moldova, 26-29 octombrie 2006;
• Limba română în comunitatea catolică Valea Seacă din judeţul Bacău,
Simpozionul Internaţional „Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi
coabitări lingvistice, literare şi etnologice” organizat de Institutul de Filologie
Română „A. Philippide” şi Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 1921septembrie, 2007;
• Terminologia alimentară românească la confluenţa dintre Orient şi Occident,
Conferinţa Internaţională „Semne particulare. Paradigme ale identităţii în
managementul reprezentărilor sociale”, organizat de Universitatea Bacău,
Facultatea de Litere, Bacău, 25-28 octombrie, 2007;
• Valenţe etnostilistice ale frazeologiei hrănirii în opera lui Ion Creangă, Colocviul
Internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context European”,
organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie,
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•

•

•

•

Imagini ale instrumentarului alimentar în frazeologia românească. O perspectivă
etnolingvistică, Conferinţa Internaţională „Lexic comun / Lexic specializat”,
organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Galaţi, 17-18
septembrie, 2008;
Frazeologia hrănirii – o perspectivă etnolingvistică, Conferinţa Internaţională
“Transmodernity: managing global communication”, organizată de New
Bulgarian University, Southeast Europeen Center for Semioctic Studies,
Hungarian Association for Semiotic Studies, Philological School Education in
Wrociaw – Poland, Bacău, Slănic-Moldova, 23-25 octombrie, 2008;
Valeurs ethno stylistiques des termes et des structures phraséologiques
concernant l’alimentation dans la création d’ I. L. Caragiale, Conferinţa
Internaţională „Semne particulare, limbă, discurs, societate”, organizată de
Universitatea din Bacău,
Universitatea U.F.R. Arts Bordeaux, Franţa,
Universitatea din Limojes, Franţa, Universitatea de Stat din Bălţi, Moldova,
Bacău, 21-23 noiembrie, 2008;
Ludique et phatique dans le discours des menus, Colocviul Internaţional „Le
discours sub specie ludi”, organizat de Univesitatea din Bacău, Facultatea de
Litere, Catedra de limbi străine, Grupul de cercetare INTERSTUD, 3-4 aprilie,
2009, Bacău.

b) La manifestări ştiinţifice naţionale, cu participare internaţională
• Ipostaze ale alterităţii în Universalii frazeologice ale actului hrănirii, şi
Marcarea violentă a actului hrănirii în frazeologisme ale limbii române,
Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională „Strategii de învăţare şi
standarde de competenţă profesională”, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Catedra de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, Bacău, 28 oct.
2006;
• Variabila diacronică, diastratică şi diafazică în terminologia alimentară
şi Strategii centrate pe elev, Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională
„Dimensiuni calitative ale profesionalizării pentru cariera didactică”,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Catedra de psihologie şi
ştiinţe ale educaţiei, Bacău, 2-3 noiembrie 2007;
• Valeurs ethno stylistiques des termes et des structures phraséologiques
concernant l’alimentation dans la création de N. Filimon, Simpozionul
International „Romanitate românitate, românistică. Omagiu Gheorghe Cragaţă”,
organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din Bacău, Bacău, Corbasca, 3031 octombrie 2008;
• Actul hrănirii sub semnul eticii populare. Studiu frazeologic. Conferinţa
Internaţională Semne particulare. Spaţii culturale şi identităţi în inter(acţiune),
organizată de Universitatea “V. Alecsandri” din Bacău, Universitatea U.F.R. Arts
Bordeaux, Franţa, Philological School of Higher Education, Wroclaw – Polonia,
Universitatea de Stat “Alecu Russi” din Bălţi, Moldova, Bacău, 16-18 octombrie,
2009.
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c) La manifestări ştiinţifice naţionale
• Dimensiuni ale paratextului în proza sadoveniană, Colocviul „M. Sadoveanu
125”, Universitatea Bacău, Facultatea de Litere, februarie, Bacău, 2006.
•
•

4) Granturi câştigate prin competiţie
Membru în colectivul de cercetare al grantului aprobat CNCSIS, ,,Dicţionarul
poetic eminescian”, coord. prof univ. Dumitru Irimia, Universitatea ,,Al. I. Cuza”,
Iaşi
5. Contracte/proiecte de cercetare ştiinţifică
• Membru al proiectului „Glasul locului”, coord. conf. univ. dr. Ioan Dănilă,
Universitatea din Bacău
• Membru al proiectului „Inter-spaţii (Repere socioculturale, lingvistice şi
educaţionale ale comunităţilor rurale de pe Valea Trotuşului şi Valea Bistriţei)”
coord. lect. univ. Ecaterina Creţu, Universitatea din Bacău
• Membru al proiectului „Izvoare - amenajarea muzeului municipal Moineşti”.
• Membru al proiectului „Strategii centrate pe elev”, derulat in 2006-2007, realizat
de MEC, UNICEF, CREA, proiect coordonat de Departamentul de Consiliere
Profesională al Universitatăţii din Bacău.
• Membru al proiectului Memoria vie a Bacăului în context european, contract de
Finanţare nerambursabilă pentru activitatea de Programe Educative Şcolare,
coord. prof. univ. dr. Doina Cmeciu, Universitatea din Bacău
6. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale
AROSS
Societatea de Ştiinţe Filologice din România
Fundaţia „Universitaria Philologica”
SPACE
7. Alte activităţi de cercetare ştiinţifică sau asimilate acestora
Recenzii şi colaborari în volumele altor autori
• recenzie la volumul Fonetica şi fonologia, de Ioan Dănilă, „Limba şi literatura
română”, Nr. 2/2004, Bucureşti
• Proiecte didactice în Literatura română în teme texte şi pre-texte, de Ioan Dănilă,
Doina Măntescu, Camelia Filioreanu, Editura „Egal”, 2002, Bacău
• Suport curricular pentru seminar, în vol. Certificarea studiilor pentru profesia
didactică, de Constanţa Dumitriu, Editura ,,Alma Mater”, 2004, Bacău.
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