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Informaţii personale  

Nume / Prenume Savin, Petronela  

Adresă(e) Nr. 8, Strada Spiru Haret, 600114, Bacău, Romȃnia  

Telefon(oane) +04 0234 588884 +04 0234 588884 +04 0234 588884 

Fax(uri) +04 0234 588884 

E-mail(uri) savin.petronela@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romȃnă 
  

Data naşterii 25.05.1980 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 2019-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conf. univ. dr. habil. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Funcţia dată presupune derularea de activităţi didactice (susţinerea de cursuri şi seminare de 

limbă română contemporană, frazeologie și cultură românească, etnostilistică, stilistică, didactica 

limbii și literaturii române) şi realizarea de activități cercetare ştiinţifice.  

Responsabil cu managementul cercetării (la nivelul Departamentului de limba și literatura 

română și științele comunicării) 

Membru în Consiliul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Membru în Departamentul de Consiliere Profesională  

Membru în Consiliul Asociației Antreprenoriale a Studenților. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentului de Limba 

şi Literatura Română şi de Ştiinţele Comunicării, Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău 600115, 

www.ub.ro, tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 2013-2019 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Această funcţie a presupus derularea de activităţi didactice (susţinerea de cursuri şi seminare de 

limbă română contemporană, frazeologie și cultură românească, etnostilistică, stilistică, didactica 

limbii și literaturii române) şi realizarea de activități cercetare ştiinţifice.  

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentului de Limba 

şi Literatura Română şi de Ştiinţele Comunicării, Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău 600115, 

www.ub.ro, tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 1.10.2020-30.09.2022 
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Funcţia sau postul ocupat Responsabil Partener 1– PN III-P2-PED-2019-2022 - COLECȚIE DIGITALĂ A 

PATRIMONIULUI ALIMENTAR ROMÂNESC ȘI TRANSFER SPRE SOCIETATE, Contract 

nr. 569PED⁄2020, Coordonator (CO) – Universitatea de Vest Timisoara,– director Otilia 

Hedeșan, Partener (P1)   Universitatea „Vasile Alecsandri‟ din Bacău, Partener (P2) – Academia 

Romana Filiala Cluj, Partener (P3) – Universitatea Ștefan cel Mare‟ din Suceava 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigură managementul proiectului la nivelul partenerului 1 (coordonare resurse umane, 
monitorizare și evaluare, raportare etc.). Coordonează crearea resursei de patrimoniu imaterial 

cu privire la alimentaţie din Moldova și Muntenia și alimentează platforma web e-

CULTFOOD.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 

tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Mangementul proiectelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru 

perioada 2015-2020 (PNCDI III) 
 

Perioada 17.10.2020-30.09.2022 

Funcţia sau postul ocupat Tutore cadru didactic în Proiect 142/SGU/NC/Runda II Acces la carierӑ. Traseu remedial 

pentru studenţii din domeniul sociouman 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asigură activități de tutoriat studenților din grupul-țintă al proiectului de la Facultatea de 

Litere, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 

tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Implementarea proiectului 142/SGU/NC/Runda II Acces la carierӑ. Traseu remedial pentru 

studenţii din domeniul sociouman, Beneficiar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Funcţia sau postul ocupat Expert relația cu studenți CNFIS-FDI-2019_3036  Susținerea antreprenoriatului studenților 

din UVAB 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asigură relația cu studenții grup-țintă al proiectului de la Facultatea de Litere, Universitatea 

,,Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 

tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiect CNFIS-FDI-2019_3036 „Susținerea antreprenoriatului studenților din UVAB (SAS 
UVAB), Beneficiar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

Perioada 7.02.2019 – 6.08.2021 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Partener 3 POCU/320/6/21 ID 121221 Inserția pe piața muncii – vectorul 

învățământului terțiar” (2018-2021) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asigură managementul proiectului la nivelul partenerului 3 Universitatea ,,Vasile Alecsandri” 

din Bacău (coordonare resurse umane, managementul riscurilor, monitorizare și evaluare, 

raportare etc.). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 
tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Managmentul proiectelor POCU/320/6/21 ID 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul 

învățământului terțiar” (2018-2021), coordonator Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

director Ioana Cozianu, Parteneri Universitatea din Pitești, Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

Perioada 17.10.2016-30.09.2018 

Funcţia sau postul ocupat Director – PN III-P2-2.1-BG-2016-0390 Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. 

Regiunea Bacău eCULTFOOD, Coordonator: Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

BacăuParteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Asociaţia Culturală „Artă–

Tradiţii–Patrimoniu fără Frontiere” din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asigură managementul general al proiectului (coordonare resurse umane, managementul 

riscurilor, monitorizare și evaluare, raportare etc.). Coordonează crearea resursei de 

patrimoniu imaterial cu privire la alimentaţie precum și crearea platformei web e-

CULTFOOD Atlas. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 
tel.+40234542411/131 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Mangementul proiectelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru 

perioada 2015-2020 (PNCDI III) 
Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău eCULTFOOD, contract de 

finanţare nr. PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390 126 BG/2016 

Perioada 24.07.2017-29.11.2017 

Funcţia sau postul ocupat Director al contractului de finanțare nerambursabilă - ROCJBC 350 2017, 001 12151 e-

FestMemoria. Valorificarea patrimoniului imaterial. Sărbătorile de iarnă din județul Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asigură managementul general al proiectului (coordonare resurse umane, managementul 

riscurilor, monitorizare și evaluare, raportare etc.). Coordonează crearea resursei de patrimoniu 

imaterial cu privire sărbătorile de iarnă din județul Bacău şi publicarea corpusului de texte de 
memorii culturale. 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Mangementul proiectelor din fonduri pentru activități nonprofit de interes general, conform 

Legii nr. 350; e-FestMemoria. Valorificarea patrimoniului imaterial. Sărbătorile de iarnă din 

județul Bacău, nr. ROCJBC 350 2017, 001 12151 

Perioada 2010-2013 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător postdoctoral în cadrul POSDRU/89/1.5/S/49944 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Această funcţie a presupus derularea unei activităţi de cercetare relevante la nivel naţional, 
participarea la activități de formare în domeniul managementului proiectelor, a egalității de 

șanse, a managementului cercetării. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, Iași 700506   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare și formare în cadrul POSDRU/89/1.5/S/49944: Dezvoltarea capacităţii de inovare 
şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale 2010-2013 

Perioada 10.08.2010-31.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Director – Proiect PN II Resurse umane PD 2010_582 Dicţionarul frazeologic. Câmpul 

onomasiologic al alimentaţiei omului. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asigură managementul general al proiectului (managementul riscurilor, monitorizare și 

evaluare, raportare etc.). Realizează principalul produs al proiectului Dicţionarul frazeologic. 

Câmpul onomasiologic al alimentaţiei omului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 
tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Managementul proiectelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru 

perioada 2007-2013 (PNCDI II) 
PN II_ PD, cod. 583, Dicţionar frazeologic. Câmpul onomasiologic al alimentaţiei omului 

(2010-2012) 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Membru – proiect CNCSIS 659/2006 Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi 

sensuri poetice 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Membru în echipa de cercetare a grantului finanţat de CNCSIS Dicţionarul limbajului poetic 

eminescian. Semne şi sensuri poetice, al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, membru în 

colectivul de realizare a volumului publicat. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, Iași 700506   

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Managementul proiectelor din cadrul granturilor CNCSIS  
Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, (director de grant: prof. 

univ. dr. Dumitru Irimia), grant nr. de cod CNCSIS 659/2006 

Perioada 2003-2013 

Funcţia sau postul ocupat Preparator/asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Această funcţie a presupus derularea activităţii didactice (susţinere seminare) şi de cercetare 

ştiinţifică.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, www.ub.ro, 

tel.+40234542411/131 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţămânȃnt universitar 

Perioada septembrie 2003 - octombrie 2003  
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Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limbă şi literatură română 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Această funcţie a presupus derularea de activităţi didactice şi de management şcolar. 

Numele şi adresa angajatorului Grupului Şcolar Industrial de Chimie Nr. 4, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţămânȃnt preuniversitar 

  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare, ordinul 4594/30.07.2019 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 9 

  

Perioada 2010 – 2013 – Studii postdoctorale în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iaşi 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de studii postdoctorale 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţe de cercetare şi de managmentul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, program finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944: 

Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-

doctorale 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 9  

Perioada iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Parcurgerea a trei module: program de formare în domeniul didacticii specialităţii, metode 

moderne de formare în didactica specialităţii, metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada 

practicii pedagogice.   

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Universitatea 

Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Pitești, 

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, în cadrul proiectului: „Calitate, inovare, 

comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, cod 

Contract: POSDRU/87/1.3/S/63709 

Perioada 2004 – 2009  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor, calificativul „foarte bine”, disticţia „magna cum laude” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Doctoratul în domeniul filologie, cu lucrarea Frazeologia românească cu privire la alimentaţia 

omului, coord. prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel. Domenii de cercetare: frazeologie, 

lexicografie, terminologie 

Competenţe de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 8 

Perioada 2006-2007 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Parcurgerea modului „Strategii educaţionale centrate pe subiectul învăţării”. Participarea la 4 

workshopuri de implementare a strategiilor centrate pe subiectul învăţării  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, UNICEF, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, în 
cadrul proiectului „Strategii educaţionale şi metode centrate pe subiectul învăţării” (2006-2007) 

Perioada 2003 – 2005  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Lingvistică generală şi românească, 

Toponimie, Onomastică, Etnolingvistică, Poetică şi stilistică, Individualitatea limbii române, 

Vechi şi nou în lingvistica românească 

Compentenţe de cercetatare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 7 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Limbă şi literaratură romȃnă / Limbă şi literatură franceză 

Competenţe de comunicare în limba romȃnă şi limba franceză, competenţe psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Vasile Alecsadri” din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1993-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline umaniste şi psihopedgogice 

Competenţe științifice și psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  C1 Foarte bine C1 Foarte bine C1 Foarte bine C1 Foarte bine C1 Foarte bine 

Engleză  B2 Bine B2 Bine B2 Bine B2 Bine B1 Bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi empatice, abilităţi de lucru în echipă, abilitatea de a lucra în medii multiculturale 

 
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Competenţe legate de planificarea activităţii didactice, de cercetare şi de organizare a unor 

evenimente cultural-ştiinţifice, competenţe legate de managmentul activităţilor ştiinţifice 

 
  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Sisteme de operare: Windows 2007, Windows XP 
Prelucrare text: Microsoft Office 

 
  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Lectura, teatrul, muzica 

 
  

Alte competenţe şi aptitudini Compentenţe de redactare de proiecte de cercetare şi dezvoltare dobȃndite în urma depunerii 
şi cȃştigării de proiecte 

  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere – categoria B. 
  

Informaţii suplimentare I.  Grupuri de cercetare ştiinţifică 

Membru în echipa de cercetare a grupului LOGOS, Centrul de Cercetare INTERSTUD. 

II. Activarea în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale 

Președinte al Asociației „Patrimonium Bacoviensis” 

Membru în 
Societatea de Ştiinţe Filologice din România 

Asociaţia culturală „Al. Philippide” 

Asociaţia Internatională de Paremiologie. 

EuroPhras – Asociaţia Europeană de Frazeologie 

Asociația de Științe Etnologice din România – ASER 

II. Premii  

Premiul de excelență GastroArt2021 – eCULTFOOD, FOODie cercetare gastronomică 

Medalie de argint pentru volumul De gustibus disputandum...Frazeologia românească 

privitoare la alimentaţie, de Petronela Savin, la Salonului Naţional de Carte din cadrul celei de-

a patra ediţii EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation (10-12 mai 

2012, la Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), organizat de 
Europe Direct Iaşi, Forumul Inventatorilor români, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi, Universitatea „Gh. Asachi” din Iaşi. 

Premiul I, la Colocviul National Mihai Eminescu>, ediţia XXXI, organizat de Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 19-22 mai, 2005, cu lucrarea Pentru o semiotică a 

materialităţii. 

III. Coordonator de lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I 

20 lucrări coordonate 

IV. Membru în colective editoriale 

Membru în colectivul de redacţie al revistei Studii şi cercetări ştiinţfice. Seria filologie (SCS)  

V. Lucrări ştiinţifice  

60 de lucrări ştiinţifice prezentate la colocvii şi simpozioane naţionale şi internaţionale 

80 de articole şi studii publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări 
ştiinţifice 

4 volume în calitate de autor, 3 volum în calitate de coautor şi 5 cursuri și ghiduri 

VI. Persoane de contact 

Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel 

Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan 
  

Anexe Listă de lucrări 

 

 

 

 

 

10.01.2022 

Conf.univ.dr.habil. Petronela Savin 


