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INFORMAŢII PERSONALE Cristina Olariu Ghizdovăț  
 

 Str. Canta, nr. 43, bl. 509, sc. A, ap. 14, Iași (România)  

 0740018065     

 olariu_d_cristina@yahoo.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 21/06/1981 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

Asistent de Cercetare Științifică în cadrul proiectului PrivateSky (Dezvoltare experimentală în 
parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de 
protecție a datelor) 

01/10/2010–Prezent Profesor asociat (limba engleză) 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Informatică   

ore de limbă engleză  (predare, evaluare) 

 

11/2010–Prezent 

 
Colaborator 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Informatică   

verificare din punct de vedre al limbii engleze a documentației necesare următoarelor evenimente: 

• Stagii de Practica http://profs.info.uaic.ro/~stagiidepractica/organizatori.php 

• Summer School : Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining 
http://profs.info.uaic.ro/~summerschool/summerschool/public/ 

• IT Companies at FII http://profs.info.uaic.ro/~itc2fii/ 

• Elaborarea documentelor necesare pentru evenimentul FIIAdmis http://profs.info.uaic.ro/~fiiadmis/ 

• Participare la workshop-ul “Following Anita Borg” - eveniment care reunește doamnele și 
domnișoarele din domeniul IT din Iași pentru a o comemora pe Anita Borg 
(http://anitaborg.org/about-us/about-anita-borg/) și pentru a pune bazele organizației WITchIS 
(Women in Information Technology of Iasi). 

 

11/2015–Prezent 

 
Profesor asociat (limba engleză) 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T.Popa”  

ore de limbă engleză  (predare, evaluare) 

 

11/2013-06/2015 

 
Colaborator 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  

traducerea în limba engleză de materiale promoționale:flyere, broșuri de prezentare, materiale de 
lansare și promovare evenimente, site-ul universității 

 

11/2011–Prezent 

 
Invigilator 

British Coucil Iași, Iasi (România) 

Cooordonare & spraveghere examene Cambridge 

11/2011–02/2012 Traducător – Colaborator 

Editura ”Institutul European”, Iasi (România)  

colaborare ca traducător cu editura ”Institutul European”,Iași, pentru cartea “Global Intelligence” 

04/2010–11/2010 trainer limba engleză 

Europersonal, Iasi (România)  

predarea cursurilor de limbă engleza unor grupuri de adulți 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

01/10/2009–01/06/2010 Cadru didactic asociat - limba engleză 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi 
(România)  

predarea seminarilor din cadrul cursurilor de limbă engleză  

02/2009–06/2009 Traducător-Colaborator 

Editura Polirom, Iasi (România)  

colaborare ca traducător cu editura “Polirom”, Iași, pentru cartea “Liberal Fascism” 

01/12/2008–30/07/2009 Preparator (profesor de engleză) 

Universitatea „Petre Andrei” Facultatea de Comunicare şi Jurnalism, Iasi (România)  

Realizarea de activități ce presupun: predarea cursurilor practice de limbă engleză, traducerea în şi 
din limbă engleză a documentaţiei necesare. 

04/2009–06/2009 Trainer de limbă engleză 

Lingua Proof, Târgul Mureş (România)  

Susţinerea unor cursuri de limbă engleză unui număr de angajaţi ai companiei E.ON Moldova, cursuri 
axate pe comunicare. 

05/2006–08/2008 Profesor de Limbă engleză 

Colegiul National „Costache Negruzzi”, Iasi (România)  

Predarea orelor de limbă şi literatură engleză pe diferite segmente de vârstă, de la clase din ciclul 
primar şi până la cele din cel liceal. 

09/2007–06/2008 Profesor de limbă engleză 

Gradinița „Sfânta Parascheva”, Iaşi (România)  

Predarea orelor de limbă şi literatură engleză pe segmentul de vâestă preșcolari 

06/2006–07/2007 Trainer de limbă engleză 

European Communication, Timisoara (România)  

Predarea cursurilor de limbă engleză angajaţilor unei compănii multinaţionale cu sediul în Iaşi. 
Grupele de cursanţi au variat de la cele de începător, până la cele de upper-intermediate. 

02/2006 Traducător 

Asociaţia pentru integrare europeană Reperre, Bacau (România)  

Traducere şi interpretariat în cadrul unor interviuri pentru o companie multinaţională 

2008–2011 Doctor in filologie  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași – Facultatea de Litere, Şcoala doctorală de studii filologice, 
Iasi (România)  

2004–2006 Diploma de master în „Traduceri şi interpretariat”  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi – Facultatea de.Litere, Master în «Traduceri şi Interpretariat», 
Iasi (România)  

2000–2004 Diploma de licenţiat în filologie  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi – Facultatea de.Litere, secţia Engleză-Franceză, modul 
lingvistic, Iasi (România)  

2005 Autorizație de traducător pentru limbile engleză și franceză, 
eliberată de Ministerul Justiției 

 

Ministerul Justitiei, Bucuresti (România)  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 
 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Franceză C2 C2 C1 C1 C2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  Capacitate de socializare și integrare rapidă în colective noi.  

Fire sociabilă , serioasă , conştiincioasă şi responsabilă, mă adaptez uşor la munca în echipă, dar de 
asemenea pot coordona grupuri pentru a le direcţiona spre atingerea scopului propus.  

Competenţe informatice  Atestat de operare PC, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces). Bune cunoştinţe pe sistem 
de operare Windows. 

Diplome obtinute la 
cursuri/training-uri 

Februarie 2012 Diploma de formator in urma cursului de formare profesionala pentru ocupatia 
de Formator  

2011 publicarea cartii  The Sin of Being a Woman. The Beginning of the Eternal Story, editura Agata, ISBN 

978-606-8198-05-7, 2011 

Mai 2008 Participare la Conferinţa M.A.T.E " Developing Study Skills for Life " 

Martie 2008 Participare la seminarul intitulat "Communication for Democratic Citizenship" organizat de 

inspectoratul şcolar în parteneriat cu Critish Council, Romania 

Noiembrie 2007- Participare la Conferinţa M.A.T.E "Effective Teaching and Learning Style" 

Martie 2008 Atestat de participare şi absolvire a cursurilor pentru profesori de pregătire pentru 

examenul TKT, organizate de Consiliul Britanic 

Aprilie 2007 Atestat de participare şi absolvire a cursurilor pentru profesori de pregătire pentru 

examenul Young Learners English, organizate de Consiliul Britanic 

Mai 2007 Am făcut parte din comisia de jurizare a secţiunii Drama în cadrul concursului Spoken 

English , organizat de Asociaţia Profesorilor de limbă engleză 

Martie 2007 Atestat de participare şi absolvire a cursurilor pentru profesori de pregătire pentru 

examenul Cambridge Proficiency English, organizate de Consiliul Britanic 

Februarie 2007 Atestat de participare şi absolvire a cursurilor pentru profesori de pregătire pentru 

examenul Cambridge Advanced English, organizate de Consiliul Britanic 

Ianuarie 2007 Atestat de participare şi absolvire a cursurilor pentru profesori de pregătire pentru 

examenul First Certificate English, organizate de Consiliul Britanic 

Noiembrie 2006 Adeverinţă de participare şi absolvire a stagiului de perfecţionare cu tema 

"Implementarea programei –Consiliere şi Orientare" 

Octombrie 2006 Participare la Conferinţa R.A.T.E "Bringing the World into the English Classroom" 

organizată în parteneriat cu Consiliul Britanic 

Iulie 2005 Autorizaţie de traducător eliberata de Ministerul Justiţiei pentru limbile engleză şi franceză 

Octombrie 2004 Cursuri de limba spaniola la nivel începător şi mediu organizate de Centrul Cultural 

al Maricii Latine şi Caraibelor 

2002 Certificat de absolvire a cursurilor de limbă italiană organizate de catedra de limbi clasice a 

Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Litere 

Septembrie 2001 Diploma de operare PC 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

