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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RĂCHITĂ CONSTANTIN  

Adresă(e) Str. Drobeta, nr 5, bl R15, sc A,  et 3, ap 13, Iaşi 

Telefon(oane) 0742/ 952651   

Fax(uri)  

E-mail(uri) constantinrachita2@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 04.03.1983 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 
 
 

2013-2017 
 
Asistent de cercetare în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman 
al Universității „Al. I. Cuza” 

Perioada 2011-2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică,  cercetare, traduceri, publicistică 

Perioada 2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand în domeniul Filologie, direcţia de cercetare Limba şi Literatura Latină 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, traduceri, publicistică 

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura latină; profesor de  literatură universală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului  Colegiul „Mihail Sadoveanu”, Paşcani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   
  

Educaţie şi formare  
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Perioada 2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorii ale textului: stilistică, poetică, retorică; istoria doctrinelor literare; hermeneutică literară/ 
semiologie literară  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi - Limba şi Literatura Latină 
 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Poetică şi hermeneutică literară; proză romnească modernă şi post modernă; poezia românească 
modernă, de avangardă şi post modernă; curente şi doctrine literare; arta criticii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Master, Universitatea „Al I Cuza”, Facultatea de Litere, „Literatură romană si hermeneutică literară” 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lingvistică; limbă şi literartură latină/greacă; cultura şi civilizaţia antică; istoria Greciei şi a Romei; 
epigrafie; estetică; literatură comparată; didactică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere, Filologie clasică (latină – greacă) 

Perioada 1998 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline teologice de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Botoşani 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba latină   -  -  -  -  - 

Limba greacă veche   -  -  -  -  - 

Limba franceză   B2  C1  B2  B1  B2 

Limba engleză   B2   C1  B2  A2  B1 

Limba neogreacă   A1  A1  A1  A1  A1 

 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale   Capacitate de lucru în echipă, aptitudini de comunicare şi de analiză, responsabilitate, sociabilitate, 
receptivitate şi adaptare la nou, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la efort prelungit 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Spirit organizatoric,  experienţă bună în scrierea și managementului proiectelor.  
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Power Point), navigare internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice   Literatură 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 


