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Informaţii personale  

Nume / Prenume   Barbacaru Mihaela-Sorina 

Adresă(e) Str. Municipiului, nr.34, Curteşti, jud. Botoşani, România 

Telefon(oane) 0745325251   

Fax(uri)  

E-mail(uri) mihaela_sorina2005@yahoo.com 
mihaelasorina72@gmail.com 

 
 

Naţionalitate(-tăţi) română 

 
 

Data naşterii 25 ianuarie1972 

 
 

Sex feminin 

        Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional 
                                
        
 
                                       Experienţa profesională 
                                                                  Perioada 
                                       Funcţia sau postul ocupat 
                      Activităţi şi responsabilităţi principale  
                                                                 
                                                                                                                                                                                                        
                              Numele şi adresa angajatorului 
                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                                 
                                                                  Perioada 
                                       Funcţia sau postul ocupat 
                      Activităţi şi responsabilităţi principale 
                                                                
                              
 
                              Numele şi adresa angajatorului 
                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                                  
                                                                  Perioada 
                                       Funcţia sau postul ocupat 
                      Activităţi şi responsabilităţi principale 
                                                                 
                               
                               Numele şi adresa angajatorului 
              
                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                                     
                                                                  
                                                                  Perioada 
                                       Funcţia sau postul ocupat 
                      Activităţi şi responsabilităţi principale 
                       
                               Numele şi adresa angajatorului 
                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                Perioada 
                                      Funcţia sau postul ocupat 
                     Activităţi şi responsabilităţi principale 
                              Numele şi adresa angajatorului 
                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate     

 Inspector şcolar – învățământ special 
 
 
 
 
1.09.2020 – în prezent 
 Inspector şcolar – învăţământ special 
 - Monitorizarea derulării procesului instructiv-educativ, de recuperare, reabilitare şi compensare la nivelul 
învăţământului special şi special integrat; 
 - Consilierea şi evaluarea cadrelor didactice de specialitate şi a directorilor unităţilor şcolare. 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Str. N. Iorga, nr.28 
 Îndrumare şi control 
 
1.09.2017 – în prezent  
 Profesor pedagogie 
 -Predare-învăţare-evaluare discipline pedagogice şi psihologice (Introducere în pedagogie şi teoria şi  
metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii şi teoria şi metodologia evaluării, Managenentul 
clasei de elevi şi teoria educaţiei, Didactici inovative,  Psihologie generală, Psihologia vârstelor, Psihologia 
învăţării şi Psihopedagogie specială);îndrumare practică pedagogică 
 Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga”, str.I.C.Brătianu, nr.65, Botoşani 
 Învăţământ 
  
 iulie 2018 - iulie 2020 
 Formator 
 Formare adulţi – activităţi de formare-evaluare şi mentorat practică în cadrul cursului acreditat MENCS în   
cadrul proiectului POCU/73/6/6/108182 “ProForm-Profesionalizarea cadrelor didactice prin formare 
continuă”  
 Asociaţia “Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”, Bucureşti, str. N. Iorga, 
nr.36, Sector 1 
 Învăţământ 
 
 martie 2012 – martie 2013 
 Formator  
 Formare adulţi – activităţi de formare-evaluare în cadrul cursului acreditat “Educaţie de calitate pentru elevii   
cu cerinţe  educaţionale speciale” Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63199 „Şcoala românească-mediu incluziv” 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, str. N.Iorga, nr.28, Botoşani  
 Învăţământ 
 
1.08.2012 - 31.01.2013 
 Expert pe termen scurt 
 Organizarea activităţilor nonformale desfăşurate cu elevii cu CES  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, str. N.Iorga, nr.28, Botoşani  
 Proiect POSDRU „Cerinţe educative speciale pentru toţi – CESpET” 

mailto:mihaela_sorina2005@yahoo.com
mailto:mihaelasorina72@gmail.com


© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu 

 
   
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 

Numele şi prenumele angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
                     Activităţi şi responsabilităţi principale      
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
                      

                        Numele şi prenumele angajatorului 
             Tipul de activităţi sau sectorul de activitate 

  
  

 

 30.10.2012 – în prezent 
 Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani 
 - Consilierea cadrelor didactice în sensul dezvoltării profesionale; 
 - Implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean; 
 - Realizarea de inspecţii de specialitate; 
 - Participarea la inspecţii şcolare temetice şi generale 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, str. N.Iorga, nr.28 
 Învăţământ 
 
1.09.2011 – 31.08.2012 
 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ special şi special integrat 

• Monitorizarea derulării procesului instructiv-educativ, de recuperare, reabilitare şi 
compensare la nivelul învăţământului special şi special integrat; 
• Monitorizarea desfăşurării activităţilor din centrele şi cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică; 
• Monitorizarea desfăşurării activităţilor din centrele şi cabinetele logopedice; 
• Coordonarea activităţii colectivului de metodişti pentru învăţământ special şi special 
integrat; 
• Coordonarea activităţii Consiliului Consultativ pentru invăţământ special în cadrul 
Inspectoratului Şcolar Botoşani; 
• Consilierea şi evaluarea cadrelor didactice de specialitate şi a directorilor unităţilor şcolare; 
• Activităţi de formare a profesorilor din învăţământul special dar şi a celor din învăţământul 
de masă care au integraţi elevi cu CES; 
• Realizarea îndrumării şi controlului tematic în şcolile din sector, evaluarea directorilor; 
• Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare; 
• Participare în Comisia de Protecţie a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C.; 
• Participare în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Botoşani; 
• Coordonator judeţean  Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, str. N.Iorga, nr.28 
 Îndrumare şi control  
 

 

                                                               Perioada  1.09.2008 – 30.08. 2019 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor psihopedagog 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Terapia tulburărilor de limbaj 
- Psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi profesională/ Psihodiagnoză, consiliere şi programe de  
intervenţie 
 - Responsabil Cerc pedagogic 
 - Responsabil Comisia metodică a profesorilor psihopedagogi 
 - Membru în Consiliul de Administraţie al şcolii 
 - Membru  Comisia Internă de Evaluare Continuă 
 - Profesor mentor 
 - Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, învăţământ special şi special integrat 

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Profesională Specială „Sfântul Stelian”, strada Dimitrie Rallet, nr.6, Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ special 

  

Perioada  2009 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Formator Casa Corpului Didactic Botoşani 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 - Cursuri de formare: programul acreditat „Curriculum – modele de  proiectare şi implementare”, 
 ”Educaţia copilului cu A.D.H.D.”, „ Şcoala părinţilor – şcoală de educaţie permanentă”,  „Strategii de     
intervenţie în mediul şcolar”, realizând activităţi de: eleborarea proiectelor de curs pentru oferta de formare a 
CCD, elaborarea suporturilor de curs, elaborarea instrumentelor de lucru şi de evaluare, susţinererea 
sesiunilor de formare; 
  - Activităţi de mentorat în cadrul seminariilor: „Definitivat – Modalităţi de abordare” şi „Titularizarea – 
examen definitoriu pentru evoluţia în carieră” - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

Numele şi adresa angajatorului  Casa Corpului Didactic Botoşani, b-dul M. Eminescu, nr.40 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţia adulţilor 
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                                                                Perioada                        

 
 10.12.2007 – 31.08.2008 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier şcolar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - Consiliere şcolară (elevi, cadre didactice şi părinţi) 
 - Orientare şcolară şi profesională 

Numele şi adresa angajatorului  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani, strada Dimitrie Rallet, nr.6, Botoşani,  
 (la Colegiul Naţional “A.T.Laurian”) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Consiliere şcolară 

  

Perioada  1.09.2002 – 9.12.2007 

Funcţia sau postul ocupat  Învăţătoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Planificarea /proiectarea şi organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare defăşurate  
 la clasele I-IV; 
 Elaborarea instrumentelor de evaluare; 
 Realizarea materialelor didactice necesare în activitatea didactică; 
 Elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale; 
 Membru în Consiliul de Administraţie al S.A.M. Copălău; 
 Organizarea şedinţelor cu părinţii, a lectoratelor cu aceştia; 
 Organizarea şi participarea la activităţi extraccuriculare ( excursii, drumeţii, concursuri şcolare, serbări). 

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala de Arte şi Meserii Copălău, comuna Copălău, judeţul Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ primar 

  

Perioada  1.09.1993 – 31.08.2002 

Funcţia sau postul ocupat  Învăţătoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Planificarea /proiectarea şi organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare defăşurate  
 la clasele I-IV; 

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Nr.10 Botoşani, Bulevardul M.Eminescu, nr.91 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ primar 

  

Perioada  1.09.1990 – 31.08.1993 

Funcţia sau postul ocupat  Educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Planificarea /proiectarea şi organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare defăşurate  
 în învăţământul preşcolar 

Numele şi adresa angajatorului  Casa de Copii Preşcolari nr.1, strada Dimitrie Rallet, nr.6, Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Educaţie şi formare 
 
                                                                 Perioada 

                             Calificarea / diploma obţinută  
         Disciplinele principale studiate / competenţe  

                                       profesionale dobândi 
             
 

            Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/    
                                           furnizorului de formare 
                        Nivelul în clasficarea naţională sau  
                                                          internaţională 

 Învăţământ preşcolar 
 
 
 
    
 17.11.2017 – 16.12. 2017 
 „Managementul educaţional”, adeverinţă, 90 ore, 25 CPT 
 Managementul comunicării în organizaţiile şcolare, Şcoala ca organizaţie. Dezvoltare instituţională. Teoria    
generală a managementului educaţional, Managementul calităţii totale în educaţie, Politici educaţionale,  
Marketind educaţional, Managementul proiectelor în educaţie, Managementul juridic şi legislaţie şcolară, 
Informatizare în managementul educaţional 
 Asociaţia Proeuro-Cons, Slatina, Olt 
 
 Formare continuă 
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                                                               Perioada 
                             Calificarea / diploma obţinută 

        Disciplinele principale studiate / competenţe  
                                       profesionale dobândite 

 
 
             Numele şi tipul instituţiei de Învăţământ / 

                                      furnizorului de formare 
                       Nivelul în clasficarea naţională sau  
                                                          internaţională 
 

 
Perioada 

 3.09 – 30.09. 2011 
 „Outdoor educaţion /  educaţia dincolo de şcoală”, atestat, 89 ore, 25 CPT 
 Teorii ale învăţării specifice educaţiei dincolo de şcoală, modele de educaţie dincolo de şcoală,- perspectivă 
 istorică şi culturală, Particularităţi ale procesului de învăţare dincolo de şcoală, Strategii ale educaţiei  
 dincolo de şcoală, Managementul activităţilor dincolo de şcoală, Managementul riscului, Educaţia dincolo de 
 şcoală şi noile tehnologii 
 Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi, Institutul de Educaţie Continuă 
 
 Formare continuă 
 
 
 
 13.08.2011 - 26.08.2011 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat „Formator” - Formarea adulţilor/ 50 ore 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 - Pregătirea formării; 
 - Realizarea activităţilor de formare; 
 - Evaluarea participanţilor la formare; 
 - Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; 
-  Marketing-ul formării; 
 - Proiectarea programelor de formare; 
 - Organizarea programelor şi a stagiilor de formare; 
 - Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Asociaţia HUMANITAS TINERET Botoşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  Formare continuă 
 

 

Perioada  10-17.06.2011 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de mentor/ 40 ore 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 - Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în şcolile din învăţământul preuniversitar; 
 - Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative; 
 - Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/de grup, 

scopului şi tipului lecţiei; 
 - Stabilirea materialelor didactice şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare; 
 - Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare ale cadrelor didactice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
 Formare continuă 
 

                                                                Perioada 
                                  Calificarea / diploma obţinută 
           Disciplinele principale studiate /competenţe 
                                           profesionale dobândite 
               Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                                            furnizorului de formare 
  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 
Perioada 

 11.2010 – 02..2011 
 „Managementul instituţiilor educaţionale”, certificat, 200 ore, 60 CPT 
 Management educaţional, Comunicare si Curriculum 
 
 Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
 Formare continuă 
 
 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master „Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională” 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Consiliere şcolară, consiliere educaţională şi intervenţie în cazul familiei cu tineri cu dizabilităţi,  
 activarea resurselor şi competenţelor creative implicate în consilierea educaţională, consiliere educaţională 
 şi intervenţie la copiii superior dotaţi, dezvoltarea identităţii vocaţionale prin curriculum, 
 educaţie raţional-emotivă şi comportamentală: formarea deprinderilor de gândire raţională la copii şi 
 adolescenţi   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Master – ISCED 5 
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Perioada  2000 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă în Psihologie - Pedagogie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Psihologie socială, psihologia dezvoltării, psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale, 
 psihologie şcolară, logopedie, psihologia personalităţii, psihopedagogia rezolvării conflictelor,  
 psihodiagnostic, pedagogie socială, educaţie integrată, psihologie medicală, introducere în psihoterapie,  
 psihoterapii scurte, consiliere psihologică, psihologia comunicării, pedagogie interculturală, educaţia   
 adulţilor, managementul resurselor umane,  management educaţional, managementul clasei de elevi,   
politici educaţionale şi reformă în educaţie, fundamentele educaţiei, istoria pedagogiei, didactică, teoria 
educaţiei/dimensiunile educaţiei. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii superioare – ISCED 5 

 
 

Perioada  2000 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC I 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 

Perioada  august 1997 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC II 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

                                                               Perioada 

 

  
 august 1993 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de acordare a DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Şcoala Normală „Nicolae Iorga” Botoşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

  
1986 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat, profil pedagogic 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Liceul Pedagogic Botoşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

 ISCED 4 

Aptitudini şi competenţe personale  

 
 

Limba(i) maternă(e)  română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1              B1  A2  A2  A2 

Limba franceză    B1  B1  A2  A2  A2 

 
 

 
          

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, o bună capacitate de comunicare 

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Leaderschip –  coordonator Comisia Internă de Evaluare Continuă, responsabil Comisia metodică a  
 profesorilor psihopedagogi, coordonator Program Eco-Şcoala, responsabil Cerc pedagogic, formator CCD  
 şi în cadrul proiectelor POSDRU „Şcoala românească-mediu incluziv” şi POCU/73/6/6/108182-ProForm 
 Spirit organizatoric, experienţă bună a managementului de proiect şi a echipei (experienţă dobândită atât în 
 cadrul cursului de formare “Managementul de proiect”, cât şi în context profesional, participând la 
 numeroase proiecte educative, atât ca membru în echipa de proiect cât şi coordonator. 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi Power Point), cunoştinţe dobândite în  
 cadrul programului de formare continuă „Iniţiere IT” –furnizor Centrul Naţional de Formare a Personalului   
din Invăţământul Preuniversitar şi Siveco România S.A. şi a cursului ‚”Informatică cu aplicaţii în PPS”  
parcurs în cadrul facultăţii. 

 
 

                       Competenţe şi aptitudini artistice  

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  

 
 

Permis(e) de conducere  

 
 

Informaţii suplimentare  Membru în „Colegiul Psihologilor din România” 
 Membru în „Asociaţia Cadrelor Didactice din Colegiile şi Liceele Pedagogice din România”                          

  

  
  

  
 
 
 
                                                                                                                 
 


