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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihalache Sebastian 

Adresă Victorie 9B, Botoşani, 710247, România 

Telefon Mobil: 0744978972 

E-mail sebastian.mihalache@isjbt.ro 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 18.07.1975 
  

Sex masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  

Perioada 11.01.2021- prezent 

Funcţia  Inspector școlar pentru informatică și monitorizarea programelor privind accesul la educație 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumare şi control 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, strada N. Iorga nr. 28, Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada Septembrie 2016-11.01.2021 

Funcţia  Profesor de matematică, diriginte 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

➢ Predare matematică 

➢ Profesor în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă – 
disciplina matematică 

➢ Membru în comisiile judeţene şi naţionale ale concursurilor de matematică și ale 
examenului de bacalaureat 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani, str. N. Iorga nr. 19, Botoșani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Învățământ 

Perioada februarie 2014 - august 2016 

Funcţia  Profesor de matematică, consilier educativ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

➢ Predare matematică 

➢ coordonare activităţi educative 

➢ Profesor în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă – 
disciplina matematică 

➢ Membru în comisiile judeţene şi naţionale ale concursurilor de matematică și ale 
examenului de bacalaureat 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic ,,Octav Onicescu”, strada Bucovina nr.33, Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 

  
  

Perioada Iunie 2010-noiembrie 2013 
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Funcţia  Inspector şcolar de specialitate matematică-informatică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumare şi control 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, strada N. Iorga nr.28, Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Perioada Septembrie 1998 - Iunie 2010 

Funcţia  Profesor de matematică, consilier educativ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

➢ Predare matematică 

➢ coordonare activităţi educative 

➢ Profesor în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă – 
disciplina matematică 

➢ Membru în comisiile judeţene şi naţionale ale concursurilor de matematică și ale 
examenului de bacalaureat 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic ,,Octav Onicescu”, strada Bucovina nr.33, Botoşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 01.10.2011-01.07.2013 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de științe, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău 

  

Perioada 13.10.-08.12.2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic Competență, inovație și 
profesionalism prin TIC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1. Formarea competențelor IT și certificare IT; 
2. Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe; 
3. Managementul clasei – gestionarea situațiilor de criză; 
4. Metode de predare – învățare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.C.D. Botoșani 

  

Perioada 03.05.2012-26.05.2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic Controlul - sprijinul educației: 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1. Management, control și calitate; 
2. Competențe și limite în activitatea de control; 
3. Codul de conduită al controlorului 
4. Control de revenire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.C.D. George Tofan Suceava 

  

Perioada 05.04.2012-09.06.2012 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la cursul de formare continuă „Administrarea rețelelor de 
calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1. Dezvoltarea capacității integrate de proiectare, configurare și instalare a rețelelor de 
calculatoare ; 

2. Analiza critică a proceselor specifice TIC în vederea construirii unor soluții inovativ-
creative; 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Siveco Romania S.A. 

  

Perioada 01.05.2011- 30.09.2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic Formarea de specialiști în evaluare 
INSAM 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1.Reactualizarea cunoștințelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva 
structurii platformei naționale de evaluare INSAM 
2. Managementul testelor în cadrul platformei INSAM și administrarea acestora către elevi 
3. Corectarea testelor, analiza rezultatelor elevilor, statistici și rapoarte în platforma INSAM 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Softwin S.R.L 

  

Perioada 19.02.2011-12.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator, cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1.Pregătirea formării; 2.Realizarea activităţilor de formare; 3. Evaluarea participanţilor la 
formare; 4.Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare. 5.Marketing-ul formării. 
6.Proiectarea programelor de formare; 7.Organizarea programelor şi a stagiilor de formare; 
8.Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia HUMANITAS TINERET Botoşani 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Grad didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi 

  

Perioada Octombrie 2004-octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare profesională a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Reţeaua şcolară şi planurile de acţiune ale şcolilor/ Dezvoltarea competenţelor de planificare 
şi realizarea de reţele de cooperare, implementarea unor planuri de acţiune ale şcolilor 
bazate pe management participativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.N.F.P.Î.P. 

  

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Grad didactic II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi 

  

Perioada Mai 2003- septembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare profesională a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea educaţiei la cerere/ analiza implicaţiei dezvoltării economiei de piaţă asupra 
nevoilor de formare a adulţilor şi a capacităţii şcolilor de învăţământ profesional şi tehnic de 
a răspunde acestor nevoi  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.N.F.P.Î.P. 
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Perioada Septembrie 1998-iunie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza matematică abstractă. Aplicaţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi 

  

Perioada Septembrie 1994-iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  
independent 

Limba franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  comunicativ, relaţionez bine şi îmi place munca în echipă; 

- preocupare pentru inovare, interesat de noutăţi în domeniul educaţional; 

- fire creativă, entuziastă, cu putere de muncă; 
- bună capacitate de analiză şi autoanaliză, de evaluare şi autoevaluare; 

- dau dovadă de o bună gestionare a emoţiilor şi/ sau a conflictelor 

- desfăşor activităţi de voluntariat în cadrul mai multor organizaţii 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare şi concursurilor 
şcolare 

- Organizator activităţi extraşcolare 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizez frecvent aparatură MULTIMEDIA 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- Am cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatorului precum şi a programelor utilizate   
frecvent: WORD, EXCEL, POWER POINT. 

- Am cunoştinţe avansate de utilizare a INTERNETULUI 
  

Permis de conducere Categoriile: B, C, E 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

