
 
 

 

  

 

  

Curriculum vitae  

 

Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Vasiloaia Mihaela 

Adresa  Str. Mioritei, nr. 76 bis, Bacau, Jud. Bacau 

Telefon   Mobil: +4 (0) 740 200 628 

E-mail  mihaelavasiloaia@yahoo.com  

 

Cetăţenia  Română 

 

Data naşterii  08-08-1979 

 

 Sex  Feminin 

 

 Experienţa profesionala  

Perioada   Octombrie 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Cursuri: Engleza pentru afaceri,  

Engleza juridica 

Seminarii: Engleza pentru afaceri,  

Engleza juridica 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „George Bacovia” din Bacău                      
str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare 

   

Perioada   Septembrie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice  

Limba engleză, 

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul Tehnic de Comunicatii „Nicolae Vasilescu-
Karpen” Bacau   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie  
 

 



 
 

Perioada  2010 – octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Cursuri: Engleza pentru afaceri,  

Comunicare si negociere in afaceri 

Seminarii: Engleza pentru afaceri,  

Comunicare si negociere in afaceri 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „George Bacovia” din Bacău                      
str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare 

   

Perioada  2005-2010 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Engleza pentru afaceri 

Franceza pentru afaceri 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „George Bacovia” din Bacău                      
str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare 

   

Perioada  2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator  universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Engleza pentru afaceri 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „George Bacovia” Bacău                            
str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare 

 

Educaţie şi formare  

Perioada  aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire a cursului de formator 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Insusirea diferitelor tehnici de formare si 
adaptibilitatea acestora in functie de grupul tinta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea George Bcovia din Bacau 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 

Perioada  2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Domeniul: Filologie                      

Specializarea: Limba engleză 

Titlul tezei: Business Linguistic Culture  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 



 
 

 

Perioada  Martie-mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută  European Computer Driving Licence  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Operare computer 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 ECDL Romania 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 

 

Perioada  2004 -2008 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Marketing  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „George Bacovia” Bacău                             

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 

 

Perioada  2004 -2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Masterat Marketing in Afaceri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „George Bacovia” Bacău                             

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 

 

Perioada  2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 „Ştiinţe ale comunicării şi ale limbajului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Bacău 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ postuniversitar 

 

 

Anul  2004  

Calificarea / diploma obţinută  Autorizatie traducator 12391, Ministerul Justitiei 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Limbile Engleza si Franceza 

Experienta in traduceri din domeniul economic, tehnic, 
juridic de 10 ani 

 

 

 

Perioada  1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat Litere 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Engleză-franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din  Bacău 



 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perioada  1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Limbi moderne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” Focsani  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ liceal 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competente personale 

 

Limba maternă  Română 

 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare exprimare scrisa 

 

Limba Engleză   C2   C2  C2  C2  C2 

Limba Franceză   C2  C2  C2  C2  C2 

            

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

 

Competenţe şi abilităţi sociale  DA, dobândite din experienţa socială si la locul de 
muncă. 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Foarte bune abilitati de comunicare 
Receptivitate fata de tot ce este nou in domeniu 
Spirit de initiativa 
Spirit organizatoric  
Capacitate foarte buna de adaptare intr-un mediu 
multicultural 
 
În perioada iunie – decembrie 2013 am desfăşurat 
activităţi de voluntariat (translator) în cadrul Asociaţiei 
“Cry in the dark” din Marea Britanie.    
 

Organizarea şi supervizarea unor activităţi extra 
curriculare, secretar secţiune în cadrul Conferinţelor 
studentesti organizate de Universitatea George 
Bacovia“, Bacău. 
 
Membru in comitetul de organizare a urmatoarelor 
conferinte: 
 
Conferinţa Internaţională şi Interacademică ETC 2008 
(Economy, Transdisciplinarity, Cognition), organizată 
de Universitatea „George Bacovia“, Bacău şi Sakarya 



 
 

University, Turcia, în perioada 17-18 iunie 2008, 
Bacău; 
 
A III-a Conferinţă internaţională ETC (Economy 
Transdisciplinarity Cognition) cu tema Corporate 
Social Responsibility in a Permanent Changing World, 
organizată de Universitatea „George Bacovia“, Bacău 
şi Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, 
13-14 mai 2011, Bacău. 
 

A IV-a Conferinţă internaţională ETC (Economy 
Transdisciplinarity Cognition) cu tema (Post)Epistemic 
Economies and the Management of Knowledge. 
Transdisciplinarity as new Knowledge., organizată de 
Universitatea „George Bacovia“, Bacău şi Poltava 
University of Economics and Trade, Bacău, 17-18 May 
2012. 
 

Membru în comitetul de redacţie al revistei Economy 
Transdisciplinarity Cognition (cotată de CNCSIS în 
categoria B+), editată de Universitatea „George 
Bacovia”, Bacău, Traducator.  
2007 – membru ISINI, Societatea Internaţională pentru 
Intercomunicarea Ideilor Noi, Boston, SUA 

 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

 DA, dobândite din liceu, facultate şi E.C.D.L. 

 

Pernis de condcere  Categoria B 

 

Informatii suplimentare 
  

 Formare continuă/Perfecţionare: 
- Program de formare continuă „Abilitare 

curriculară” şi „Dezvoltare profesională şi 
oportunităţi de carieră” organizat de 
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa 
în perioada martie – iunie 2013; 

- Managementul Calitatii in Educatie, organizat 
de CCD Bacau, 2013 – 2014, 25 credite; 

- Diplomă de participare la „Seminarul regional 
de diseminare – Bacău”, organizat în cadrul 
proiectului „E-learning pentru parteneri 
sociali”, 7 martie 2013; 

- Certificat de participare la Atelierul non-
formal „Tehnici de comunicare urbană”, 
Bacău, Lider Academy, 3 aprilie 2013; 

- Articol publicat în revista MIT, anul II, nr. 2, 
mai 2013, ISSN 2285-0465, cu titlul „The 
Influence of Business English on the 
Romanian Language”. 

- Curs postuniversitar „Managementul 
Institutiilor de Educatie” octombrie 2017 – 
iulie 2018, Universitatea George Bacovia“, 
Bacău. 

 

Activităţi extracurriculare 
- Protocol de colaborare încheiat între Şcoala 

Gimnazială „Pavel Savin” Bibireşti şi 
Asociaţia Lumina (eveniment „Gift from the 
UK”), octombrie 2013; 

- Protocol de colaborare încheiat între Şcoala 



 
 

Gimnazială „Pavel Savin” Bibireşti şi 
Asociaţia Lumina (eveniment „Merry 
Christmas românesc”), decembrie 2013; 

- Proiect educaţional „Dinţi sănătoşi, copii 
frumoşi”, încheiat în parteneriat cu Clubul 
Rotary Bacău şi Cabinet Stomatologic CMI 
Elena Condruţ, perioada februarie – iunie 
2014.   

 


