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Informaţii personale  

Nume / Prenume  
 

BIZIM (n. ARSENE) Săndica 

Adresă Iaşi, str. Bistriţa, Nr. 1, Bl. B 10, Ap. 3. 
 

Telefon 0755081641 

E-mail sandica_bizim@yahoo.com  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 26 noiembrie 1975 

Stare civilă   Căsătorită, doi copii 

Experienţa profesională  

Perioada 2002-până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limbă şi literatură română, Liceul Teoretic ,,Miron Costin” din Iaşi. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în consiliul de administraţie al instituţiei, secretar al comisiei Limbă şi comunicare (catedra de 
limbă şi literatură română), responsabil al comisiei Consiliere şi orientare (ciclul liceal).  

Perioada 1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limbă şi literatură română, Şcoala Generală ,,Veronica Micle” din Iaşi. 

Perioada 1998-1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor de limbă şi literatură română, Grupul Şcolar Energetic din Iaşi. 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Domeniul de activitate 

 
Afilieri 

 
Educaţie şi formare 

 
Liceul Teoretic ,,Miron Costin”, Iaşi, Str. Muşatini, Nr. 12. 
Educaţie, învăţământ preuniversitar. 
 
Membru al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România. 
 

  
  

Studii 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
-2014-2017: Studii postuniversitare de doctorat.  

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Şcoala Doctorală de Studii Filologice, Facultatea de 
Litere; conducător de doctorat: prof. univ. dr. Eugen Munteanu. 
 

Perioada 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
 
 

 

-2012-2014: Studii universitare de masterat, finalizate cu media 10 şi cu obţinerea diplomei şi a titlului 
de master, domeniul Limbă şi literatură, programul de studii  Lingvistică generală şi românească;  
coordonator disertaţie masterală: prof. univ. dr. Eugen Munteanu. 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere. 
 
 

-1994-1998: Studii universitare de licenţă, finalizate cu obţinerea diplomei şi a titlului de licenţiat în   
filologie; coordonator lucrare de licenţă: lector univ. Lăcrămioara Petrescu. 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, secţia limbă şi literatură română- 
limbă şi literatură franceză. 

mailto:sandica_bizim@yahoo.com


Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
 

Grade didactice 
Perioada 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
 

Cursuri de formare profesională 
Perioada 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  
 

-1990-1994: Studii liceale, finalizate cu obţinerea diplomei de bacalaureat.  
Liceul Teoretic ,,Cuza Vodă” din Huşi, judeţul Vaslui, specializarea filologie. 

 
 

  
-2012: Gradul didactic I, obţinut cu media 10; coordonator lucrare metodico-ştiinţifică: conf. univ. dr. Ana-
Maria Munuţ. 
 Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere. 
 
-2009: Gradul didactic II, obţinut cu media 10. 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere. 
 
-2002: Definitivat în învăţământ.  
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere. 
 
 
 
-2001-2015: diferite cursuri de perfecţionare adresate cadrelor didactice din învăţământul  preuniversitar 
(finalizate cu obţinerea de adeverinţe sau certificate). 
Casa Corpului Didactic din Iaşi/ alte instituţii abilitate. 
-2015: Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 
învăţării pe tot parcursul vieţii. 
-2015: Rolul dialogului social în negocierea contractului colectiv de muncă. 
-2011: Program antidrog. 
-2011: Program de perfecţionare pentru ocupaţia de formator. 
-2008: Consiliere şi orientare în areal nonformal. 
-2008: Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice. 
-2007: Tehnici diferenţiate de lectură în cadrul orei de limbă română  şi al activităţilor extracurriculare. 
-2007: Managementul clasei. 
-2006: Soluţiii didactice alternative şi probleme de proiectare. 
-2006: Implementarea programei Consiliere şi orientare. 
-2003: Consiliere educaţională. 
-2001: Abilitare curriculară–didactica disciplinei limba şi literatura română. 
-2001: Proiectare şi evaluare. 

Participări la simpozioane şi 
conferinţe  

adresate filologilor şi  
cadrelor didactice 

(selectiv) 
 

 

-2016: Simpozionul Internaţional ,,Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, organizat de 
Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” al Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Institutul 
de Filologie Română „A. Philippide” şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.  
-2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008: Simpozionul Naţional ,,Mediul – prezent şi 
perspective pentru un viitor ecologic”, organizat de Liceul Teoretic ,,Miron Costin” din Iaşi, în parteneriat 
cu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facultatea de Geografie), Universitatea Tehnică 
,,Gheorghe Asachi” din Iaşi (Facultatea de inginerie chimică), Ministerul Protecţiei Mediului şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 
-2012: Simpozionul judeţean ,,Creaţia eminesciană – opera deschisă”, organizat de Colegiul Naţional 
,,Roman Vodă” din Roman, judeţul Neamţ. 
-2012: Simpozionul Interjudețean ,,Dumitru Rusu –economist de marcă al învățământului economic 
ieșean”, organizat de Colegiul Economic Administrativ din Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi. 
-2010: Conferinţa ,,Trasee către performanţă”, organizată de Colegiul Naţional ,,Costache Negruzzi”, 
Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Litere din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
-2010: Simpozionul Judeţean ,,Alternative şi atitudini educaţionale”, organizat de Grupul Şcolar 
Economic de Turism din Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.  
-2010: Simpozionul Naţional ,,Interdisciplinaritatea – coordonată a şcolii româneşti moderne”, organizat 
de Grupul Şcolar Nicolina din Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 
-2008: Simpozionul Internaţional ,,Origami Peace Tree România 2008”, organizat de Liceul Teoretic 
,,Miron Costin” din Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 

 

Publicaţii 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

v. anexa (lista de publicaţii) 

  

Limba maternă Română 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză 

 
 
 

Limba rusă 

 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 Nivel elementar A2   Nivel elementar A1 

 
 
Nivel elementar 

 
 

A1 Nivel elementar A1 Nivel elementar A1 Nivel elementar A1 Nivel elementar A1 Nivel elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, empatie, onestitate, implicare în activităţi de voluntariat. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în management instituţional (membru în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic 
,,Miron Costin” Iaşi, din 2012 şi până în prezent), posed certificat de formator (din 2011). 

  

Alte competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Cunoştinţe de utilizare a computerului, permis de conducere categoria B (din iunie 2013). 

  

  

  

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


Anexe Lista de publicaţii 
- Volume autor: 

 2015:  Aspecte ale dimanicii lexicului limbii române actuale, Editura Stef, Iaşi 
(acreditată CNCSIS), ISBN:978-606-575-512-3. 

 2010: Personajul rebrenian între tradiţie şi modernitate, Editura StudIS, Iaşi, ISBN: 978-
606-8242-36-1. 

- Coautor (volume colective): 

 50 de teste în vederea admiterii în clasa a V-a (coord. Viorica Dobre), Editura Pim, Iaşi 
(acreditată CNCSIS), ISBN: 978-606-13-1696-0. 

 2010-2017 (8 ediţii consecutive) Concursul judeţean Materom, limba şi literatura 
română – matematică (coord. Viorica Dobre), Editura Pim, Iaşi (acreditată CNCSIS), 
ISBN: 978-606-520-484-3/ ISSN: 2285-102X/ ISSN-L: 2285-102X. 

- Autor articole în volume colective (selectiv): 

 2017: Consideraţii privind expresivitatea antroponimelor literare de origine biblică (în 
curs de apariţie), în: ,,Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi 
traductologie”, Lucrările Simpozionului Internaţional  Explorări în tradiţia biblică 
românească şi europeană, ediţia a VI-a, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” 
(acreditată CNCSIS), ISSN: 2285-5580/ ISSN-L: 2285-5580. 

 2016: Consideraţii privind valoarea expresivă a frazeologismelor conţinând cuvinte din 
câmpul semantic al naturii, prezente în textul sacru al Genezei, în ,,Mediul înconjurător 
– prezent şi perspective pentru un viitor ecologic” (lucrările Simpozionului Naţional 
omonim), Editura StudIS, Iaşi, ISSN: 2360-4980/ ISSN-L: 2360-4980, p. 196-199.  

 2015: Terminologia defrişării atestată în toponime româneşti, în ,,Mediul înconjurător – 
prezent şi perspective pentru un viitor ecologic” (lucrările Simpozionului Naţional 
omonim), Editura StudIS, Iaşi, ISSN: 2360-4980/ ISSN-L: 2360-4980, p. 190-191. 

 2014: Semne ale relaţiei om-natură în antroponimia românească în ,,Mediul 
înconjurător – prezent şi perspective pentru un viitor ecologic” (lucrările Simpozionului 
Naţional omonim), Editura StudIS, Iaşi, ISSN: 2360-4980/ ISSN-L: 2360-4980, p.15-19. 

 2013: Interdisciplinaritatea, o coordonată a şcolii româneşti moderne, în ,,Simpozionul 
interjudeţean Dumitru Rusu – promotor al învăţământului economic ieşean”, Editura 
Vasiliana 98 (acreditată CNCSIS), ISBN: 978-973-116-313-0, p. 9-13. 

 2013: Motivul ploii de la textul sacru la cel laic, în ,,Mediul – prezent şi perspective 
pentru un viitor ecologic” (lucrările Simpozionului Naţional omonim), Editura 
Performantica (acreditată CNCSIS), Iaşi, ISBN: 978-606-685-023-0,  p.195-199. 

 2011: Câmpul semantic al naturii în poezia lui Nichita Stănescu,  în ,,Mediul – prezent 
şi perspective pentru un viitor ecologic” (lucrările Simpozionului Naţional omonim), 
Editura Pim, Iaşi (acreditată CNCSIS), ISBN: 978-606-13-0270-3, p. 99-101. 

 2009: Alecsandri, un pictor în cuvinte (în colaborare cu Oana Amariei-Hondrea), în 
,,Mediul înconjurător – prezent şi perspective pentru un viitor ecologic” (lucrările 
Simpozionului Internaţional omonim), Editura Pim, Iaşi (acreditată CNCSIS), ISBN: 
978-606-620-372-3, p. 426-429. 

 2008: Natura în poezia românilor, în ,,Mediul înconjurător – prezent şi perspective 
pentru un viitor ecologic” (lucrările Simpozionului Naţional omonim), Editura Spiru 
Haret, Iaşi, ISBN: 978-973-579-135-3, p. 136-141. 

- Colaborare în cadrul unor proiecte editoriale: 

 2013-2014 documentare sub coordonarea prof. univ. dr. Mihaela Secrieru de la 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, în vederea editării lucrării 
Carta albă a lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României, Editura Universităţii Petrol-
Gaze, Ploieşti, 2015, ISBN: 978-973-719-622-4. 

 


