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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume 
SEVASTRE (LAZĂR) ANDREEA ROXANA 

Adresă  Galaţi, Bloc M7B, str. G-ral Alexandru Cernat, nr. 19, 800087 

Telefon  Mobil: 0736499052   

E-mail   roxanasevastre@yahoo.com 

Starea civilă   căsătorită 

Naţionalitatea   română 

Data naşterii   27.07.1989 

Sex Feminin 

Perioada 01.09.2020 – până în prezent 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Școala Gimnazială Nr. 24, Galați 

Experiența profesională Profesor definitiv, titular (doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, Facultatea de 
Litere, domeniul Filologie) 

Tipul activității sau sectorul 
activității 

Învățământ 

Funcția sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele și adresa 
angajatorului 

Adresa: Egalitatii nr.8  
Telefon: 0236412546  
Site-ul unității școlare: www.scoala24gl.blogspot.ro  
e-mail: scoala24_gl@yahoo.com 

Perioada 01.09.2019 - 31.08.2020 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Școala Gimnazială Nr. 24, Galați 

Experiența profesională Profesor definitiv, titular, detașat (doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, 
Facultatea de Litere, domeniul Filologie) 

Tipul activității sau sectorul 
activității 

Învățământ 

Funcția sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele și adresa 
angajatorului 

Adresa: Egalitatii nr.8  
Telefon: 0236412546  
Site-ul unității școlare: www.scoala24gl.blogspot.ro  
e-mail: scoala24_gl@yahoo.com 

mailto:roxanasevastre@yahoo.com
http://www.scoala24gl.blogspot.ro/
http://www.scoala24gl.blogspot.ro/
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Pretransfer - sesiunea 2019-
2020 

- am obținut pretransferul la Școala Gimnazială nr. 24, Galați cu punctajul 94,4. 

Perioada 01.09.2018 – 31.08.2019 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Galați 

Experiența profesională Profesor definitiv, titular, detașat (doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, 
Facultatea de Litere, domeniul Filologie) 

Tipul activității sau sectorul 
activității 

Învățământ 

Funcția sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele și adresa 
angajatorului 

Strada Constructorilor 9, Galați 800360 
  Tel : 0236 45 20 72 
 Fax : 0236 45 20 72 
o E-Mail : scoala13galati@yahoo.com 
o  Adresă site: http://www.scoala13galati.ro/ 

Principalele activități și 
responsabilități 

- Monitorizarea aplicării curriculum–ului naţional şi a celui la decizia şcolii, realizarea conţinutului 

ştiinţific şi educativ al lecţiilor, strategiile didactice folosite, nivelul de pregătire al elevilor din 

învățământul de masă; 

- în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  

organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 

   -  Identificarea nevoilor de formare și stabilirea cursurilor specifice în parteneriat cu CCD şi  

DPPD; 

   -  Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatului prin proiectele educaţionale (local, zonal, naţional) 

- Membru în comisia de organizare a concursului Ștefan Fuli, faza națională;  
-  Membru în echipele de evaluatori la concursurile pe disciplină. 
- am participat la Cercul metodic din semestrul I cu tema "Identitate lingvistică și culturală în 
an centenar" cu un model de test pentru clasa a V-a - un articol într-o  lucrare, 
indexată cu ISSN, pe suport digital. 
- am participat la cercul metodic "Cultura română între Orient şi Occident" – noiembrie 2018 

Concediu pentru studii 1.10.2018-31.03.2019 

Perioada 01.09.2017 – 31.08.2018 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Școala Gimnazială nr. 29, Galați 

Experiența profesională Profesor definitiv, titular, detașat (doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, 
Facultatea de Litere, domeniul Filologie) 

Tipul activității sau sectorul 
activității 

Învățământ 

Funcția su postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele și adresa 
angajatorului 

Școala Gimnazială nr. 29, Galați; Adresa: Str. Strungarilor, Nr. 7A 
 0236 488 560;  0236 488 560;  E-mail: scoala29@yahoo.com; Adresă site : 

http://www.scoala29gl.ro/ 

mailto:scoala13galati@yahoo.com
http://www.scoala13galati.ro/
mailto:scoala29@yahoo.com
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Principalele activități și 
responsabilități 

- Monitorizarea aplicării curriculum–ului naţional şi a celui la decizia şcolii, realizarea conţinutului 

ştiinţific şi educativ al lecţiilor, strategiile didactice folosite, nivelul de pregătire al elevilor din 

învățământul de masă; 

- în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  

organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 

   -  Identificarea nevoilor de formare și stabilirea cursurilor specifice în parteneriat cu CCD şi  

DPPD; 

   -  Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatului prin proiectele educaţionale (local, zonal, naţional) 

- Membru în comisia de organizare a olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură, faza 
națională;  
-  Membru în echipele de evaluatori la concursurile pe disciplină. 
- am susţinut la nivelul  comisiei metodice de la Şcoala Gimnazială nr. 29 lecția deschisă cu 
tema: 1.  Pronumele personal. Formele și funcțiile sintactice ale pronumelui personal - 
februarie – 5E 
2.Fabula. Câinele și cățelul de Gr. Alexandrescu – mai – 6A 
3. Pronumele și adjectivul pronominal posesiv – mai / aprilie – 7C 
- am susținut la nivelul comisiei metodice și referatele:  
1. Articolul – definiții, controverse și interpretări 
2. Condiții ale nedeterminării substantivelor comune 
3. Modalități de ameliorare a tranziției de la ciclul primar la cel gimnazial 
4. Metode de predare învățare utilizate pentru elevii cu CES, la ora de limba și literatura 
română 

  - am publicat cărțile:  

1. Octavian Paler - De la ipostaza critică la structurile imaginarului narativ - 2017 

2. Fișe de lucru și teoretice. Modele de teze și evaluări pentru clasa a VI-a - 2018 

3. Fișe de lucru și teoretice. Modele de teze și evaluări pentru clasa a VII-a - 2018 

4. Fișe de lucru și teoretice. Modele de teze și evaluări pentru clasa a VIII-a - 2018 

5. Jocul cuvintelor. Fișe de lucru la limba și literatura română - clasele VI-VIII - 2018 

- am participat în calitate de organizator al Olimpiadei de limba și literatura română - faza 

județeană, organizată la CEVM și la Șc. Gimn. nr. 29; 

- m-am implicat activ în organizarea activităţilor parteneriatului educațional cu Biblioteca V. 

A. Urechia „Pași în lumea cărților” al cărui coordonator sunt; 

- am realizat școlarizarea la domiciliu a elevului Cristea Nicolas (a VI-a D) - joi: 12.00-14.00, 

pentru care am întocmit un curriculum adaptat, un plan de intervenție personalizat. 
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 - elevii îndrumaţi de mine au obţinut premii: 
- la Olimpiada de Lingvistică Etapa judeţeană Chiagă Bogdan- clasa a VII-a C - a obținut 

MENȚIUNE. 

- la OLAV elevii Movilă Andreea și Chiagă Bogdan au obținut MENȚIUNE. 

- concursul interdisciplinar Dan Barbilian: 

1. Ionescu Oana - clasa a V-a E - Mențiune 

2. Vlăduț Răzvan - clasa a VI-a A - Premiul al III-lea 

3. Nica Adelina - a VII-a C - Mențiune 

  - Am urmat cursurile mai multor programe de formare:  

1. Tendințe moderne în educația parentală - 21-28.11.2017 - 15 credite transferabile 

- am participat în calitate de formator și coordonator de workshop la Tabăra de creație și 

Artă didactică din perioada 28-31 octombrie 2017 la Tecuci, program acreditat de CCD și de 

ISJ Galați. 

- am desfășurat 42 de ore de voluntariat în cadrul programului ECO DIDACTIC ART inițiat de 

Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Tecuci.   

Școala doctorală de SocIo-
umane - Facultatea de 
Litere, Universitatea 
Dunărea de Jos Galați 
Anul III  
 

1. Colocviile Internaționale „Andrei Grigor”, ediția a X-a - Osessive methaphors in the work of 

Octavian Paler. Redefining the self in post-december period -1-2 iunie 2018 

2. Conferința Școlilor Doctorale de la Dunărea de Jos, Galați - Principles of Psychocriticism and 

Personal Myth in Octavian Paler`s pre-Revolutionary Writings - 7-8 iunie 2018 

- am participat la conferințele și simpozioanele naționale:  

1. Simpozionul Național Arcade „Aspecte moderne în abordarea literaturii, științei și didacticii 

acestora” - lucrarea „Evaluarea din punct de vedere atitudinal la orele de limba și literatura 

română: Învăț - Mă observ - Sunt analizat” - ediția I - 21-25 mai 2018. 

2. Conferința Națională Paradigmele (Post)modernității cu tema „Canonul cultural și școala” 

organizată de CCD Galați și de CNAIC Galați - lucrarea „Octavian Paler și reintegrarea miturilor 

în universul ficțional postmodern” - 28.04.2018. 

Perioada 2016-2017 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional  

Școala Gimnazială nr. 29, Galați 

Experiența profesională  Profesor definitiv, titular, detașat (doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, 
Facultatea de Litere, domeniul Filologie) 

Tipul activității sau sectorul 
activității 

Învățământ 

Funcția su postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele și adresa 
angajatorului 

Școala Gimnazială nr. 29, Galați; Adresa: Str. Strungarilor, Nr. 7A 
 0236 488 560;  0236 488 560;  E-mail: scoala29@yahoo.com; Adresă site : 

http://www.scoala29gl.ro/ 

Principalele activități și 
responsabilități 

- Monitorizarea aplicării curriculum – ului naţional şi a celui la decizia şcolii, realizarea 

conţinutului ştiinţific şi educativ al lecţiilor, strategiile didactice folosite, nivelul de pregătire al 

elevilor din învățământul de masă; 

- în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  

organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 

 

mailto:scoala29@yahoo.com
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    -  Identificarea nevoilor de formare și stabilirea cursurilor specifice în parteneriat cu CCD şi  

DPPD; 

   -  Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatului prin proiectele educaţionale (local, zonal, naţional) 

- Membru în comisia de proiecte și programe;  
 - Membru în comisia de organizare a olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură, faza 
națională;  
-  Membru în echipele de evaluatori la concursurile pe disciplină. 
- am susţinut la nivelul  comisiei metodice de la Şcoala Gimnazială nr. 29 lecția deschisă cu 
tema:  Prâslea-cel-voinic și merele de aur. Basmul popular (consolidarea cunoștințelor) – 
31.05.2017 și lecția „Text liric – tehnici de abordare” – 24.10.2016. 
- am participat la consfătuirile cadrelor didactice şi la toate întrunirile  consiliului de 
specialitate de la ISJ; 

 - elevii îndrumaţi de mine au obţinut premii:  
- la Olimpiada de limbă şi literatură română – faza locală, elevul Chiagă Bogdan – clasa a VI-
a C – s-a calificat la etapa județeană; elevele Balcan Georgiana  și Piticari Delia - clasa a 
VIII-a A - s-au calificat la faza judeţeană. 
- la Olimpiada de limbă şi literatură română - faza județeană elevele Balcan Georgiana  și 
Piticari Delia - clasa a VIII-a A - au obținut MENȚIUNE.  
- la Olimpiada de Lingvistică Etapa judeţeană Piticari Delia  - clasa a VIII-a A - a obținut 
MENȚIUNE. 
- am participat la activităţile Centrului de zi pentru copii „Sf. Spridon”.  
- am publicat cartea „Articolul și categoria determinării între tradiție și inovație”, ed. Casa 
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017. 

Școala doctorală de SocIo-
umane - Facultatea de 
Litere, Universitatea 
Dunărea de Jos Galați 
Anul II  

 

- am participat la conferințele internaționale în cadrul cursurilor de doctorat:  

1. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT: CULTURĂ ŞI 

IDENTITATE EUROPEANĂ. LATINITATE ŞI ROMANITATE ediţia a IX-a  - Aspecte ale 

discursului identitar românesc în opera lui Octavian Paler 

2.CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BĂTĂLII CANONICE ȘI SCHIMBAREA PARADIGMELOR 

CULTURALE Reconfigurări ale scriiturii lui Octavian Paler în perioada postdecembristă 

3.Conferința PARADIGMELE POSTMODERNITĂȚII - Perspective critice asupra scrierilor lui 

Octavian Paler. O diacronie a receptării 

4. The International Scientific Conference GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE  

AND  NATIONAL  IDENTITY  TÎRGU MURES – Miturile – revalorizare și reinterpretare în opera 

lui Octavian Paler 

5. Simpozionul internațional de creație Ana Blandiana – Ipostaze ale timpului în lirica feminină 

6. Conferința internațională Andrei Grigor - Mărcile scriiturii eului în textele paleriene 

postdecembriste. Polimorfism și strategii ale „recuperării identitare” - 10 iunie 2017 

7. Conferința Școlilor Doctorale - Tipuri de discurs, strategii și metamorfoze ale căutării 

identității în scriitura din perioada totalitaristă. Parabola și mitul ca forme ale rezistenței prin 

literatură – 8-9 iunie 2017. 

Pretransfer - sesiunea 2017 - am obținut pretransferul la Liceul Tehnologic "Costache Conachi", Comuna Pechea cu 

punctajul 78.01 

Perioada 01.09.2015 – 31.08.2016 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Școala Gimnazială Nr. 16 Galați  
+ Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare" Galați, completare normă 

Experienţa profesională Profesor definitiv, titular, detașat (doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, 
Facultatea de Litere, domeniul Filologie) 
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   Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învățământ 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

   Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Gimnazială Nr.16 Galați; Adresa: Str. Arieşului Nr. 8, Galaţi; 
   0236411077;  0236411057; E-mail: sc_16_gl@yahoo.com; Adresă site:  

http://scoala16galati.ro 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare" Galați; Adresa: Str. Constructorilor Nr. 9, 800360 
Galaţi;  0236452072;  0236452072; E-mail: scoala13galati.ro; Adresă site: 
http://www.scoala13galati.ro 

Principalele activităţi şi  

responsabilităţi 

 

Monitorizarea aplicării curriculum – ului naţional şi a celui la decizia şcolii, realizarea 

conţinutului ştiinţific şi educativ al lecţiilor, strategiile didactice folosite, nivelul de pregătire al 

elevilor din învățământul de masă și cel de la A doua șansă. 

   - Coordonarea activității în domeniul specialităţii la nivelul Comisiei metodice şi antrenarea 

cadrelor didactice la realizarea măsurilor prevăzute. 
- am coordonat activitatea de realizare a revistei Şcolii Gimnaziale nr. 16, intitulată 
NOI –  Năstruşnici, ordonaţi, inteligenţi, 

   - Coordonarea activităţii personalului didactic privind dotarea, organizarea şi utilizarea 

materialului didactic; 

http://scoala16galati.ro/
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      - în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  

organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 

   -  Identificarea nevoilor de formare și stabilirea cursurilor specifice în parteneriat cu CCD şi  

DPPD. 

   -  Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatului prin proiectele educaţionale (local, zonal, naţional) 

   - Monitorizarea activităţii metodice la nivelul ciclului gimnazial pe catedra de limbă și 

comunicare. 

- concursul „Scriitori români de ieri, de azi și de mâine” din cadrul  Festivalului Axis Libri, 

organizat de Biblioteca V A Urechia 

- Văleanu Teodora - Mențiune; 

- Constantin Ana-Maria - Premiul pentru originalitate; 

- Izvoranu Denisa - Premiul pentru poezie. 

+ Teodora Văleanu s-a evidențiat cu punctaje de peste 100 de puncte la olimpiadele scolare : 

olimpiada de limbă și comunicare ; Lectura ca abilitate de viață și Olimpiada de lingvistivă (53.5 

din 60 de puncte) – chiar dacă nu a obținut mențiune 

- Calificarea elevei Teodora Văleanu la olimpiada de română, faza județeană – clasa a VI-
a, Școala Gimnazială nr. 16 

- Concursul Comunicare.ortografie.ro 
 Premiul I – Văleanu TEODORA – ȘC. 16, Premiul al II – lea – Ivoranu Denisa, Premiul al II-
lea – Bolea Alexandru, Premiul III- AREȘ ALINA, Nica Ionuț, Premiul III – Codreanu Miruna – 
Șc. 13; 

- am susţinut la nivelul  comisiei metodice de la Şcoala Gimnazială nr. 16 lecția deschisă cu 

tema:  Prâslea-cel-voinic și merele de aur. Basmul popular (consolidarea cunoștințelor) – 

13.06.2016 ;  

- am participat în calitate de evaluator la Concursul Olimpiada de limba română faza locală – 

24.01.2015 

- m-am implicat în calitate de evaluator la Olimpiada naţională de Limba şi literatura română, 

etapa locală;  

- am participat ca profesor evaluator la olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, faza 

judeţeană;  

- m-am implicat activ în activităţile parteneriatului educațional cu Biblioteca V. A. Urechia 

„Pași în lumea cărților”; 

-  Membru în echipele de evaluatori la concursurile pe disciplină. 

Școala doctorală de SocIo-
umane - Facultatea de 
Litere, Universitatea 
Dunărea de Jos Galați 
Anul I 

 

1. Simpozionul Internațional „Disponibilități creative în lume”, ediția a VII-a – 27 martie 2016, 
Iași – Premiul I  pentru lucrarea: „Comportamentul numelor proprii în raport cu categoria 
determinării” 

2. Simpozionul Internațional „Hermeneutica fenomenului cultural” – 13 mai 2016, Sibiu – 
lucrarea „Structuri narative proustiene în operele lui Camil Petrescu și Anton Holban”    

 

 3. Conferința Internațională „Cultura și presa în spațiul European, ediția a VIII-a (Presa 
minorităților entice din România) – 27-28 mai 2016, Galați - Începuturile presei albaneze în 
România. Elena Ghica – personalitate româno-albaneză de talie europeană a culturii și 
presei din secolul al XIX-lea 

4. Conferința școlilor doctorale – 2 iunie 2016, Galați – „Evadarea în scriitură: tipuri de 
discurs palerian în epoca antedecembristă” 

 Înscrierea la doctorat – 

octombrie 2015 

 - M-am înscris la doctorat, la Școala Socio-Umane a Facultății de Litere de la Universitatea 

Dunărea de Jos, Galați  

Perioada 01.09.2014 – 31.08.2015 
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Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Școala Gimnazială Nr. 16 Galați  
 

Experienţa profesională Profesor definitiv, titular, detașat 

   Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învățământ 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

   Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Gimnazială Nr.16 Galați; Adresa: Str. Arieşului Nr. 8, Galaţi; 
   0236411077;  0236411057; E-mail: sc_16_gl@yahoo.com; Adresă site:  

http://scoala16galati.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învățământ 

Principalele activități și 
responsabilități 
 

- Responsabil Comisia metodică Limbă şi comunicare în anul şcolar în curs, membru în 

Comisia pentru curriculum, în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi diriginte 

al clasei a VII-a  în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.16 
- am coordonat activitatea de realizare a revistei Şcolii Gimnaziale nr. 16, intitulată 
NOI –  Năstruşnici, ordonaţi, inteligenţi, 
- în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  

organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 
- am avut în vedere buna desfăşurare a concursurilor organizate la nivelul şcolii: olimpiada 
de limba şi literatura română – faza pe şcoală;  
- m-am implicat în organizarea şi desfăşurarea etapei naţionale a Olimpiadei pentru Elevii 

din Mediul Rural „Universul cunoaşterii prin lectură”, ediţia a III-a, care a avut loc la 

Galaţi, în perioada 28-30 mai 2015;  

- m-am implicat în manifestările desfăşurate în cadrul Conferinţei Naţionale „Paradigmele 

Postmodernităţii”, ediţia I, care a avut loc la Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”, Galaţi – 

8.05.2015 cu lucrarea „Polimorfismul curentelor culturale şi literare”;  

- am participat în calitate de membru în comisia de organizare la Sesiunea judeţeană de 

comunicări ştiinţifice ale elevilor şi la masa rotundă cu tema „Condiţia artistului în 

Postmodernitate”, desfăşurate în cadrul Concursului Naţional „Paradigmele 

(Post)modernităţii”, etapa judeţeană – 6-8.04.2015;  

- am elaborat şi susţinut la nivelul unităţii şcolare Şcoala Gimnazială nr. 16 lucrarea ştiinţifică 

cu tema:  Evaluarea din punct de vedere atitudinal (Învăţ-mă observ- sunt analizat) - 27 

aprilie 2015;  

- am realizat în colaborare cu prof. Aburel Bianca şi prof. Danea Mădălina activitatea „Elevii 

au talent” -, etapa finală, desfăşurată la Şc. Gimn. Nr. 16 – 9.04.2015 

- am participat la activitatea „Sănătatea îţi redă libertatea” organizată în data de 04.04.2015 

la Centrul Multifuncţional pentru Tineri – Delfinul din cadrul proiectului „Centrul Multifuncţional 

pentru Tineri – DELFINUL”;  

- am participat la activitatea „Limba maternă – cale spre cunoaştere” organizată în 

parteneriat cu biblioteca V. A. Urechia şi Asociaţia Multifuncţională Filantropică „Sf. Spiridon” – 

20 februarie 2015;  

http://scoala16galati.ro/
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 - m-am implicat în calitate de evaluator la Olimpiada naţională de Limba şi literatura română, 

etapa locală, din data de 24.01. 2015 și la  la olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, faza 

judeţeană, desfăşurată la Colegiul Naţional Al. Ioan Cuza, în data de 6.12.2014;  

- Am paticipat la activitatea „Feerie de iarnă – vernisaj expoziţie” desfăşurată la biblioteca 

Judeţeană „V. A. Urechia” – 13.01.2015;  M-am implicat în desfăşurarea activităţii „Cântec 

de iarnă” la televiziunea VOX TV – 12.12.2014;  

- m-am implicat activ în activităţile Proiectului educaţional naţional „Comorile basmelor 

româneşti” cu elevii clasei a V-a a Şcolii Gimnaziale Nr. 16 – Concursul literar „În lumea 

basmelor” (6.11.2014) și am participat atât la activităţile Centrului de zi pentru copii „Sf. 

Spridon”, cât şi în cadrul proiectului Şcoala de vară, începând cu anul 2013;  

- elevii îndrumaţi de mine au obţinut premii: Constantinescu Radu – menţiune – olimpiada 

judeţeană „Lectura ca abilitate de viaţă” 

Văleanu Teodora (V) – 100 p, Podaşcă Lucia (a VIII-a) -  104p – Olimpiada de Limbă, 

comunicare şi literatură română – faza locală – calificare la etapa judeţeană 

Văleanu Teodora (V) – 97,5 – Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română - etapa 

judeţeană; 

 - am participat la Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri, ediţia a XXXV-a la: Concursul de 

creaţie literară „Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, ediţia a VII-a: eleva Mihai Andreea-Ana  a 

obţinut Premiul pentru stil – 30 mai 2015; iar la Carnavalul cărţii pentru copii, ediţia a XXXV-a, 

eleva Mihai Andreea-Ana a obţinut Marele Premiu- 1 iunie 2015;  

- La concursul Comunicare.ortografie.ro – Barnea Andrei – a VIII-a A– MENŢIUNE; Văleanu 

Teodora – a V-a - MENŢIUNE;  

- La concursul literar naţional „Comorile basmelor româneşti”, ediţia I – Văleanu Teodora – 

PREMIUL AL II-LEA; Bucşan Valentina – PREMIUL AL III-LEA; Petcu Marta – MENŢIUNE;  

Nica Ionuţ – MENŢIUNE; Frunză Maria – MENŢIUNE. 

             Titularizare - sesiunea 
2014 

 -am obţinut titularizarea la Şcoala Gimnazială „Gabriel Drăgan” (Nicoreşti- judeţul Galaţi) 

în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice, nota la inspecţia 

specială la clasă 10, nota la proba scrisă 9.15, media de repartizare 9.36; 

 

Perioada 01.09.2013 – 31.08.2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Școala Gimnazială Nr. 16 Galați  

+ Liceul „Emil Racoviţă” Galaţi  

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învățământ 
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Principalele activități și 
responsabilități 
 

- Responsabil de comisie metodică  

- Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în conformitate cu documentele oficiale. 

 - Evaluarea cunoştinţelor elevilor. 

 - Proiectare, organizare şi evaluare didactică. 

 - Concepere şi realizare de material didactic auxiliar. 

 - Dezvoltarea şi gestionarea bazei materiale.  

 - Comunicarea cu părinţii. 

 - Organizarea activităţilor educative. 

- Pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi şi a celor capabili de performanţă. 

- membru în Comisia pentru curriculum, în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

şi diriginte al clasei a VI-a A în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.16, 
- am coordonat activitatea de realizare a revistei Şcolii Gimnaziale nr. 16, intitulată 
NOI –  Năstruşnici, ordonaţi, inteligenţi, 
- organizarea unor activităţi extraşcolare în cadrul parteneriatului educaţional Cartea – 

comoară pentru suflet; 

 - în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  

organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 

- am avut în vedere buna desfăşurare a concursurilor organizate la nivelul şcolii: olimpiada 

de limba şi literatura română – faza pe şcoală şi olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă; 

-am elaborat şi susţinut la nivelul unităţii şcolare Şcoala Gimnazială nr. 16 lucrarea 

ştiinţifică cu tema:  Nedeterminarea. Un caz particular de nedeterminare în balada 

populară – Octombrie -21.10.2013; 

- am elaborat şi susţinut la nivelul unităţii şcolare Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” lucrarea 

ştiinţifică cu tema:  Categoria gramaticală a determinării în sincronie; 

- am participat la consfătuirile cadrelor didactice şi la toate întrunirile  consiliului de 

specialitate de la ISJ; 

 - am participat în calitate de corector (desemnat atât de Şcoala Gimnazială nr.16, cât şi de 

Liceul Emil Racoviţă) la Concursul Naţional Interdisciplinar +- Poezie desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială„Ştefan cel Mare”, Galaţi în data de 11.01.2014; 

-am participat ca evaluator la Olimpiada de limba română – faza locală, din data de 

26.01.2014; 

- am participat ca evaluator la Olimpiada de limba română – faza judeţeană – 22.02.2014; 

- am organizat concursul Comunicare. Ortografie.ro în cadrul Liceului Teoretic „Emil 

Racoviţă” – 4.04.2014; 

- am deschis parteneriatul cu Clubul de lectură din semestrul al II-lea prin care elevii pot 

achiziţiona cărţi specifice vârstei la jumătate de preţ şi pot participa la concusuri pe site-ul 

Eucitesc.ro. 

Perioada 01.09.2012 – 31.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Şcoala Gimnazială Nr.16 Galați; Adresa: Str. Arieşului Nr. 8, Galaţi; 
   0236411077;  0236411057; E-mail: sc_16_gl@yahoo.com; Adresă site:  

http://scoala16galati.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învățământ 

http://scoala16galati.ro/
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Principalele activități și 
responsabilități 
 

- am condus colectivul clasei a V-a A  în anul şcolar 2012- 

2013 

-  am  coordonat  activitatea  de  realizare  a  revistei  Şcolii  Gimnaziale  nr.  16,  intitulată  

NOI  – Năstruşnici, ordonaţi, inteligenţi, nr. 21-22 şi 23-24 

-  organizarea  unor  activităţi  extraşcolare  în  cadrul  parteneriatului  educaţional  „Paşi  în  

lumea cărţilor”  încheiat  cu  biblioteca  judeţeană  V.  A.  Urechea  activitatea  Sărbătorile  

încep  să  vină  -17.12.2012 

 activitatea Dimineaţa de lectură – lectură publică – 15.03.2013 

 activitatea  Ziua  internaţională  a  cărţii  pentru  copii  –  De  vorbă  cu  scriitorii  

Cenaclului Arionda - 2.04.2013 

-  am  participat  la  campania  de  promovare  a  lecturii  (ediţia  a  IV-a):  CITEŞTE  ŞI  TU!  

SĂ  NE ÎNTOARCEM LA LECTURĂ!: 

 activitatea Atelier de lectură – miercuri, 22.05.2013 

 concursul de recitări Nichita Stănescu, la care au participat elevele Berlea  Bianca 

(VA), Bahica Gabriela,  Constantinescu  Sorinela  (VIA), Finichiu Andreea  (VIIA) şi 

unde  eleva Constantinescu Sorinela a obţinut premiul al III-lea – 24.05.2013 

- implicarea în parteneriatul educaţional Portret de sat românesc- am organizat cu elevii 

claselor a V-a A, a VI-a B, a VII-a A, a VI-a A activitatea Mult e dulce şi frumoasă / limba 

ce-o vorbim din cadrul proiectului de parteneriat educaţional „Portret de sat românesc” – 

29.03.2013; 

 - am participat la activitatea Popas la vetrele străbunilor din cadrul proiectului educaţional 

„Portret de sat românesc”, activitate realizată în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

– 5.04.2013; 

- calificarea la olimpiada de limbă şi literatură română, faza judeţeană a elevei Andreea 

Finichiu (a VII-a A) a Şcolii Gimnaziale nr. 16 în anul şcolar 2012-2013 

- am realizat activităţi în cadrul Proiectului educaţional Eminescu, veşnic tânăr cu prilejul 

aniversării zilei de naştere a poetului, proiectul fiind desfăşurat în parteneriat cu Şc. Gim. Nr. 

25 – 18.01.2013; 
- în calitate de secretar al consiliului profesoral am întocmit documentaţia specifică  
organizării şi desfăşurării şedinţelor (procese-verbale, rapoarte); 
- am avut în vedere buna desfăşurare a concursurilor organizate la nivelul şcolii: olimpiada 

de limba şi literatura română – faza pe şcoală 

- m-am implicat cu un grup de elevi din clasa a V-a A în 

activitatea ,,Noaptea în bibliotecă la Galaţi – 6.10.2012 

Perioada 01.09.2011 – 31.08.2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru Limba și literatura română 

Numele şi adresa 
angajatorului 

   - Şcoala Gimnazială nr. 12 „Miron Costin” 

Galați; Adresa: Strada Alba Iulia nr. 1, Galați 800281;  0236 311 932 0236319396; E-mail: 

scoala_m_costin@yahoo.com; Adresă site: http://scoala12galati.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învățământ 

Experienţa profesională Profesor debutant 

javascript:void(0)
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  Principalele activități și 
responsabilități 
 

  - studiul planurilor cadru și al programelor școlare; pregătirea zilnică pentru lecții; Participarea 

la activitățile Comisiei metodice și la cercurile pedagogice în specialitate 

  -  calificarea la olimpiada de limbă şi literatură română, faza judeţeană a elevului Stan 

Andrei (a VII- a C) a Şcolii Gimnaziale nr. 12 „Miron Costin” în anul şcolar 2011-2012 
 - profesor corector la concursul „± Poezie” 
 - am avut în vedere buna desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatura română – faza pe 

şcoală. 

Educație și formare 

2018-2019                    
 
 
 
 
 
 
2017-2018              
 
 
 
 
 

 

 

2016-2017 

 

 

 

- Am urmat cursurile programului de formare:  

1. Designer Instituțional – iunie 2019 

2. PROGRAM DE FORMARE „ A DOUA  ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O NOUĂ  ȘANSĂ ÎN VIAȚĂ” 

– iulie 2019 

3. Jobs – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor – 20 oct.-17nov.2018 

 

1. Tendințe moderne în educația parentală - 21-28.11.2017 - 15 credite 

transferabile 

- am participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. şi anume la cercul metodic cu 

tema – Valori culturale gălățene: Hortensia Papadat Bengescu organizat la Liceul cu Program 

Sportiv Galați -16.12.2017; la cercul metodic cu tema Canonul literar și școala organizat de 

Colegiul Național Al. I. Cuza – 28.04.2018, la cercul metodic cu tema Unitate în diversitate, 

desfășurat la Liceul Teoretic Academia Copiilor, Chișinău - 5.05.2018 și la cercul metodic cu 

tema Curriculum la decizia școlii - de la teorie la practică, desfășurat la Universitatea Dunărea 

de Jos, Galați - 12.05.2018; 

- sunt înscrisă la cursurile de doctorat (anul al III-lea) de la Universitatea „Dunărea de Jos”, 

Galați, Facultatea de Litere; 

 

1. Management organizațional și leadership – 60 de ore și 15 credite (16.08-

26.09.2016) 

2. Managementul proiectelor educaționale – 60 de ore și 15 credite – 

12.11.2016-10.12.2016 

3. Pedagogia activităților extracurriculare – 42 de ore și 10 credite 

4. Mentor 15 credite – 6.02.2017-2.03.2017 

5. Metodist 15 credite – 23.02.2017-4.04.2017 

6. Formator – 15 credite 

-  am participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. şi anume la cercul metodic 
cu tema – „Rolul excursiei literare în dezvoltarea competențelor specifice limbii și literaturii 
române în gimnaziu și liceu” -22 octombrie, la Iași;  
- cercul metodic setul III și IV, Galați cu tema „Modalități de valorificare didactică a 
obiceiurilor și tradițiilor locale” –6.05.2017.;  
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2015-2016 - Am urmat cursurile mai multor programe de formare:  
1. MEDPRO – Management educațional și dezvoltare profesională, categoria 1, durata 120 
de ore, în perioada 8.10.2015 – 21.11.2015 (30 de credite transferabile) 
2. EUROMANAGER ȘCOLAR – durata 89 de ore (25 de credite transferabile), în perioada 
7.11.2015 – 16.01.2016 
3. Managementul clasei. Managementul crizei – organizat de CCD Galați – 18 credite 
transferabile 
4. Utilizarea softului educațional – organizat de CCD Galați – 15 credite transferabile 
5. proiectul e-Mentor- Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al 
persoanelor cu dizabilități, pentru profesori în perioada 23.05.2016 – 16.06.2016 – 20 de 
credite transferabile  
6. Managementul organizational. Comunicare și leadership – 15 credite transferabile – 
perioada 5.07-22.07.2016 
- am participat la Cercul Metodic al profesorilor de limba şi literatura română  din setul II, cu 
tema „Textul epic între formal şi nonformal în perspectiva Evaluării Naţionale” care s-a 
desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rediu, în ziua de 25.04.2015;  

- am participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. şi anume la cercul metodic cu 

tema – Modalități de stimulare a lecturii la elevii de gimnaziu organizat la Liceul cu Program 

Sportiv Galați -24.10.2015; la cercul metodic cu tema „Creativitate. Lectură. Bibliotecă” 

organizat la BVAU – 18.04.2016 și la cercul metodic de la Școala „Miron Costin” Galați; 

- am participat la FORUL EDUCAŢIONAL MAGISTER cu tema „Şcoala şi încredere – o 
proiecţie comparativă” din data de 14.05.2015;  

- M-am înscris la doctorat, la Școala Socio-Umane a Facultății de Litere de 

la Universitatea Dunărea de Jos, Galați. 

 

                                        2014-

2015 

 

 

 

 

2013- 2014 
 
 
 
 

2013 

- am urmat cursurile programului de iniţiere / perfecţionare/ specializare pentru ocupaţia 

manager proiect organizat de SC KAIZEN Training & Consulting SRL; 
- am participat la Atelierul de lucru interactiv Riscul educativ organizat de fundaţia Inimă de 
Copil 
în perioada 8-10 noiembrie 2013; 

- am participat la conferinţa forumului educaţional MAGISTER cu tema „Cultura digitală în 

şcoala secolului XXI”; 

Absolventă a masteratului din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, specializarea Discurs specializat, terminologii, traduceri (Domeniul: Limbă şi 

literatură) Media la examenul de disertaţie: 10 

Absolventă a programului de studii psihopedagogice – Nivelul II, curs postuniversitar 

organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Obţinerea definitivării în învăţământ în urma promovării examului naţional 

2011 Licenţiată a Facultăţii de Litere, specializarea română-franceză din cadrul Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi 
-  Media la examenul de licenţă: 10 
-  Media generală în facultate: 9,79 

2008-2011 Studentă a Facultăţii de Litere, specializarea română-franceză din cadrul Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi 

2008 Absolventă a Liceului Pedagogic „Costache Negri”, profil filologie-franceză intensiv, cu 

examen de bacalaureat şi atestat de limbă franceză 
-  Media la examenul de bacalaureat: 9,70 
-  Media generală în liceu: 9,71 

-  Media la atestatul de limbă franceză: 10 

2004-2008 Elevă a Liceului Pedagogic „Costache Negri”, profil filologie-franceză intensiv 

2000-2004 Elevă a  Şcolii Generale nr. 2 din Galaţi, profil matematică-informatică 
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 Perioada   

 Calificare/Diploma obținută  Certificat de  definitivare în învăţământ 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare 

 Universitatea Galați 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă  româna 

Limbai străine cunoscute  franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 

Limba franceză   C avansat C avansat C avansat C mediu 

Limba engleză  B mediu B mediu B mediu B mediu 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicare şi relaţionare (ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, 

adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale 

interlocutorilor, mediere şi negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în raport cu 

interlocutorii etc) Mi-am format şi dezvoltat aceste competenţe în context profesional. 

 Lucru în grup. Am făcut parte din diverse grupuri de lucru în proiecte educative la nivel local şi  

județean.  

 Conducerea echipelor. Am condus echipe de cadre didactice, grupuri de lucru. Am coordonat 

echipa de cadre didactice, la nivel gimnazial, din şcoala de provenienţă. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Competenţe de conducere şi coordonare. Mi-am format şi dezvoltat aceste competenţe în 

context profesional. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizarea mijloacelor media 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe în utilizarea calculatorului: 

-  operare PC - Windows, Microsoft Office 2003/2007/2010 (Word,  PowerPoint), Excel 

comunicare - Internet Explorer; 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- Diplomă pentru merite deosebite în cadrul orelor de educaţie plastică, în anul 2005 

- Diploma „Mâini îndemânatice” pentru cele mai frumoase lucrări executate în cadrul orelor 

de 

Educaţie tehnologică, în 2002 

Alte competenţe şi aptitudini -dorinţa de a învăţa, abilitate de adaptare la nou, perseverenţă, nevoia de perfecţionare, 
spontaneitate, dăruire profesională, simţul responsabilităţii, încredere în capacitatea elevilor 
de a se perfecţiona 

Permis de conducere - 

Informaţii suplimentare - inspector școlar de specialitate Nicoleta Crînganu (din liceu până în 2016) și inspector 
școlar de specialitate Daniela Angelica Nistor; 
Foștii și actualii directori ai școlilor amintite; 
Colegii de cancelarie ai școlilor pe unde am fost detașată și unii dintre colegii de specialitate. 

Anexe  
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Lista publicațiilor și a participărilor la conferințe 

Doctorand Sevastre (Lazăr) Andreea Roxana 

1. Articole publicate în reviste / volume colective  

1. SEVASTRE, Andreea Roxana, Comportamentul numelor proprii în raport cu categoria determinării, 

în revista „Simpozionul internațional Disponibilități creative în lume”, Ed. Pim (acreditată CNCSIS – 

66/2010), Iași, 2016, ISSN 2284-6700, p. 247-251. 

2. SEVASTRE, Andreea Roxana, Structuri narative proustiene în operele lui Camil Petrescu și Anton 

Holban, în Hermeneutica fenomenului cultural (coordonator Gheorghe Manolache), vol. 6, volum 

apărut sub egida Centrului de Cercetări Filologice și Interculturale afiliat la Observatoire Européen du 

Plurilinguisme, colecția „Studia Philologica Doctoralia”, Ed. Universității Lucian Blaga, (editură 

recunoscută CNCSIS, indexată în Biblioteca Națională: capitolul Lingvistică. Filologie. 

Literatură/Critică și istorie literară), Sibiu, 2016, ISBN 978-606-12-1286-6, p. 173-179. 

3. SEVASTRE, Andreea Roxana, Începuturile presei albaneze în România. Elena Ghica – personalitate 

româno-albaneză de talie europeană a culturii și presei din secolul al XIX-lea, în Mediamorfoze II. 

Presa minorităților etnice din România (coordonator Cătălin Negoiță), Ed. Tritonic (apare la poziția 18 

în lista cu edituri de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale – lista A2 – CNATDCU), 

București, 2016, ISBN 978-606-749-172-2, p. 481-495. 

http://193.231.136.4/opac/authority/196094;jsessionid=27E6DB9884921C05FAF6DA974602B437 

4. SEVASTRE, Andreea Roxana, Evadarea în scriitură: tipuri de discurs palerian în epoca 

antedecembristă – în revista „Communication Interculturelle et Littérature”, nr 2 (23)/2016, Ed. Casa 

Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016, ISSN: 1844-6965, revistă indexată în Bazele de Date 

Internaționale ERIH+, MLA, Modern Language Association, New York, www.mla.org, Inex 

Copernicus, MIAR, EBSCO, p. 227-245 -

https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/cil/article/view/2581/2231 

5. SEVASTRE, Andreea Roxana, Aspecte ale discursului identitar românesc în opera lui Octavian 

Paler, în revista „Lexic comun / Lexic specializat. Spații cultural deschise”, (indexată în bazele de date 

EBSCO, CEEOL, MLA – www.mla.org și Fabula – www.fabula.org,), Casa Carții de Știință, Cluj-

Napoca, 2016, acreditată CNCS (B), ISBN 978 – 606 – 17 – 1081 – 2, p. 220-230 -  

https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.files.wordpress.com/2015/05/volum-lcls-spatii-
culturale-deschise-2016.pdf 
https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/manifestari-stiintifice/ 

6. SEVASTRE, Andreea Roxana, Reconfigurări ale scriiturii lui Octavian Paler în perioada 

postdecembristă în revista „Communication Interculturelle et Littérature”, nr 1 (23)/2016, vol. I, Ed. 

Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016, ISSN: 1844-6965, Cod CNCSIS 489 / 2008, revistă 

indexată în Bazele de Date Internaționale ERIH+, MLA, Modern Language Association, New York, 

www.mla.org, Index Copernicus, MIAR, EBSCO, p. 280-298 - 

https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/andreea-roxana-sevastre.doc 

http://193.231.136.4/opac/authority/196094;jsessionid=27E6DB9884921C05FAF6DA974602B437
http://www.mla.org/
https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/cil/article/view/2581/2231
http://www.mla.org/
http://www.fabula.org/
https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.files.wordpress.com/2015/05/volum-lcls-spatii-culturale-deschise-2016.pdf
https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.files.wordpress.com/2015/05/volum-lcls-spatii-culturale-deschise-2016.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/manifestari-stiintifice/
http://www.mla.org/
https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/andreea-roxana-sevastre.doc
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7. SEVASTRE, Andreea Roxana, Miturile – revalorizare și reinterpretare în opera lui Octavian Paler- în 

volumul Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue (Literature), coordonat de Iulian Boldea 

și Cornel Sigmirean, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2017, e-ISBN: 978-606-8624-01-3, p. 606-

611 - https://old.upm.ro/gidni/?pag=GIDNI-04/vol04-Lit, indexată BDI: CEEOL, Global Impact Factor, 

Google Academic, Research Gate, Academic.edu, INDEX COPERNICUS / DOAJ / EBSCO HOST / 

SCOPUS / THOMSON-REUTERS WEB OF KNOWLEDGE - Accession 

Number: WOS:000449395800075. 

8. SEVASTRE, Andreea Roxana, Prezențe feminine în discursul poetic contemporan și reconfigurări 

ale dimensiunii temporale, în volumul Ipostaze ale timpului în lirica feminină. Festivalul Național „Ana 

Blandiana”- Editura Nico,Târgu-Mureş, 2017, ISBN 978-606-546-231-1, p. 322-331(a se vedea copiile 

scanate). 

9. SEVASTRE, Andreea Roxana, Mărcile scriiturii eului în textele paleriene postdecembriste. 

Polimorfism și strategii ale „recuperării identitare” - în revista „Communication Interculturelle et 

Littérature”, nr 2 (23)/2017, vol I Nr. 1 (24)/ 2017, Ed. Casa Cărții de Știință, ISSN: 1844-6965, revistă 

indexată în Bazele de Date Internaționale ERIH+, MLA, Modern Language Association, New York, 

www.mla.org, Index Copernicus, MIAR, EBSCO, Cluj-Napoca, 2017, p. 256-265. 

https://revistacil.wordpress.com/2016/02/29/arhiva/  

10. SEVASTRE, Andreea Roxana, -Tipuri de discurs, strategii și metamorfoze ale căutării identității în 

scriitura din perioada totalitaristă. Parabola și mitul ca forme ale rezistenței prin literatură, în revista 

„Communication Interculturelle et Littérature”, nr 2 (24)/2017, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 

2017, revistă indexată în Bazele de Date Internaționale ERIH+, MLA, Modern Language Association, 

New York, www.mla.org, Index Copernicus, MIAR, EBSCO, ISSN : 1844-6965 

https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/cil/article/view/2430 

11. SEVASTRE, Andreea Roxana, Caminante și reabilitarea miturilor mexicane la Octavian Paler. Mitul 

ca „modus vivendi”, în Educația valorilor, din Antichitate până în prezent (Emanuela Ilie, Claudia 

Tărnăuceanu - coordonatori), Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017 – ISBN 978-606-714-

418-5.  

http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/educatia-valorilor-din-antichitate-pana-in-
prezent-1606/1 

 

 

2. Participări la conferințe naționale și internaționale 

1. Simpozionul Internațional „Disponibilități creative în lume”, ediția a VII-a – Iași – Premiul I pentru 

lucrarea: Comportamentul numelor proprii în raport cu categoria determinării – 27 martie 2016 (a se 

vedea copia scanată a programului). 

2. Simpozionul Internațional „Hermeneutica fenomenului cultural” –Sibiu – lucrarea Structuri narative 

proustiene în operele lui Camil Petrescu și Anton Holban -  13 mai 2016 (a se vedea copia scanată 

a programului) 

https://old.upm.ro/gidni/?pag=GIDNI-04/vol04-Lit
http://www.mla.org/
https://revistacil.wordpress.com/2016/02/29/arhiva/
http://www.mla.org/
https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/cil/article/view/2430
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/educatia-valorilor-din-antichitate-pana-in-prezent-1606/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/educatia-valorilor-din-antichitate-pana-in-prezent-1606/1
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3. Conferința Internațională „Cultura și presa în spațiul European, ediția a VIII-a (Presa minorităților 

entice din România) – Galați - Începuturile presei albaneze în România. Elena Ghica – 

personalitate româno-albaneză de talie europeană a culturii și presei din secolul al XIX-lea - 27-28 

mai 2016 (a se vedea copia scanată a programului). 

4. Conferința Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – 2 iunie 2016 cu 

lucrarea Evadarea în scriitură: tipuri de discurs palerian în epoca antedecembristă - 

http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/invitatie/Program_detaliat_al_conferintei_2016.pdf  

5. Conferinţa Internaţională Lexic Comun / Lexic Specializat: Cultură și Identitate Europeană. 

Latinitate și Romanitate, ediţia a IX-a - 14-15.10.2016 cu lucrarea Aspecte ale discursului identitar 

românesc în opera lui Octavian Paler ; programul conferinței poate fi accesat la linkul 

https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/manifestari-stiintifice/ 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2017/12/program-lcls-2016.pdf  
6. Conferința Internațională Bătălii canonice și schimbarea paradigmelo rculturale 28-29.10.2016 cu 

lucrarea Reconfigurări ale scriiturii lui Octavian Paler în perioada postdecembristă - (a se vedea 

copia scanată a programului). 

7. Conferința „Paradigmele Postmodernității” - 28.03.2017 cu lucrarea Perspective critice asupra 

scrierilor lui Octavian Paler. O diacronie a receptării - 

https://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/simpozion.html  

8. The International Scientific Conference GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND  

NATIONAL  IDENTITY  TÎRGU MURES -18-19.05.2017 - cu lucrarea Miturile – revalorizare și 

reinterpretare în opera lui Octavian Paler - (a se vedea copia scanată a programului). 

9. Simpozionul internațional de creație „Ana Blandiana” -5-6.05.2017- cu lucrarea Prezențe feminine 

în discursul poetic contemporan și reconfigurări ale dimensiunii temporale - (a se vedea copia 

scanată a programului). 

10. Colocviile Internaționale „Andrei Grigor” cu lucrarea Mărcile scriiturii eului în textile paleriene 

postdecembriste. Polimorfism și strategii ale „recuperării identitare” - 10 iunie 2017 

http://www.ugal.ro/files/stiri%20si%20evenimente/PROGRAM-CONFERINTA-LITERE-2017.pdf  
11. Conferința Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 8-9 iunie 2017 – cu 

lucrarea Tipuri de discurs, strategii și metamorfoze ale căutării identității în scriitura din perioada 

totalitaristă. Parabola și mitul ca forme ale rezistenței prin literatură - http://www.cssd-

udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf  

12. Colocviile Internaționale „Andrei Grigor”, ediția a X-a - Obsessive methaphors in the work of 

Octavian Paler. Redefining the self in post-december period -1-2 iunie 2018 (a se vedea copia 

scanată a programului). 

13. Conferința Școlilor Doctorale de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Principles of 

Psychocriticism and Personal Myth in Octavian Paler`s pre-Revolutionary Writings - 7-8 iunie 2018 - 

http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2018/05_Program_detaliat_al_conferintei_2018.pdf  

14. Conferința Națională Paradigmele (Post)modernității cu tema „Canonul cultural și școala” 

organizată de CCD Galați și de CNAIC Galați - lucrarea Octavian Paler și reintegrarea miturilor în 

http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/invitatie/Program_detaliat_al_conferintei_2016.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/manifestari-stiintifice/
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2017/12/program-lcls-2016.pdf
https://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/simpozion.html
http://www.ugal.ro/files/stiri%20si%20evenimente/PROGRAM-CONFERINTA-LITERE-2017.pdf
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2018/05_Program_detaliat_al_conferintei_2018.pdf
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universal ficțional postmodern - 28.04.2018 -

https://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/simpozion1.html 

25.  Simpozion Național „Valorile educației - educația valorilor, din Antichitate până azi: abordări 

teoretice și soluții practice”, Ediţia a III-a, Iași, 28 octombrie 2016, Caminante și reabilitarea miturilor 

mexicane la Octavian Paler. Mitul ca „modus vivendi” (a se vedea copia scanată a programului). 

26. Conferința Internațională „Lexic comun. Lexic specializat” – „Limba și Cultura Română în context 

național și european: evaluări și perspective la Centenarul Unirii”, ediţia a XI-a,  26-27 octombrie 

2018, Galaţi, cu lucrarea Cultura și societatea românească în context național și european în 

operele lui Octavian Paler (a se vedea copia scanată a programului). 

27. Simpozionul Național „Arcade”, Ediția I, 2018, cu lucrarea Evaluarea din punct de vedere atitudinal 

la orele de limba și literatura română: învăț - mă observ - sunt analizat - https://9ca5c0a5-d6c8-

4e38-b51f-3318a2c1db75.filesusr.com/ugd/7af236_a8bd328458ea4c389eca5140f8497e9d.pdf  

28. Conferința Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, a VIII-a  ediție, 18-19 

iunie 2020, cu lucrarea Metoda psihocritică și structurile simbolice ale imaginarului recurente în 

proza lui Octavian Paler - http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/programme-2020. 

 

 

3. Cărți publicate – unic autor 

1. SEVASTRE, Andreea Roxana, Articolul și categoria determinării între tradiție și inovație, Ed. 
Casa Cărții de Știință (editură acreditată CNCS (B), Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-606-17-1085-0, 
format B5, nr. pagini – 114. 
2. SEVASTRE, Andreea Roxana, Octavian Paler de la ipostaza critică la structurile imaginarului 
narativ, Ed. Olimpias, Galați, 2017, ISBN 978-606-915-068-9, nr.pagini format A4 – 48 (volumul 
cuprinde rezultatele inițiale și intermediare ale cercetării doctorale). 
3. SEVASTRE, Andreea Roxana, Jocul cuvintelor (fișe de lucru la limba și literatura română pentru 
clasele VI-VII), Ed. Olimpias, Galați, 2018, ISBN 978-606-915-091-7, format A4, nr. pagini 56.   
4. SEVASTRE, Andreea Roxana, Fișe de lucru teoretice. Modele de teze și evaluări pentru clasa a 
VI-a, Ed. Olimpias, Galați, 2018, ISBN 978-606-915-092-4, format A4, nr. pagini 44. 
5. SEVASTRE, Andreea Roxana, Fișe de lucru teoretice. Modele de teze și evaluări pentru clasa a 
VII-a, Ed. Olimpias, Galați, 2018, ISBN 978-606-915-093-1, format A4, nr. pagini 43. 
6. SEVASTRE, Andreea Roxana, Fișe de lucru teoretice. Modele de teze și evaluări pentru clasa a 
VIII-a, Ed. Olimpias, Galați, 2018, ISBN 978-606-915-094-8, format A4, nr. pagini 52. 
 
 
 
 

 
 
 

Data 22.11.2020 

https://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/simpozion1.html
https://9ca5c0a5-d6c8-4e38-b51f-3318a2c1db75.filesusr.com/ugd/7af236_a8bd328458ea4c389eca5140f8497e9d.pdf
https://9ca5c0a5-d6c8-4e38-b51f-3318a2c1db75.filesusr.com/ugd/7af236_a8bd328458ea4c389eca5140f8497e9d.pdf
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/programme-2020

