
Curriculum vitae   

 

Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Doina-Cristina Mazăre (Chița)  

 

Adresa  Municipiul Slatina, Județul Olt 

Telefon  0745157172  

E-mail  mazarecristina@yahoo.com 

Naționalitatea  Română 

Data nașterii  23.09.1990 

Sex  Feminin 

                  

Experiența profesională 

 

Perioda 01.11.2019 – Prezent   

Locul de muncă și funcța 

 

Descrierea activității  

 

 

 

 

 

                          Perioada  

Locul de muncă și funcția 

 

Descrierea activității 

                                

 

 

 

 

 

Perioada  

Locul de muncă și funcția 

Descrierea activității 

 

 

 

Perioada  

Locul de muncă și funcția 

Descrierea activității  

     Director unitate de învățământ – Grădinița cu program 

prelungit ”Tom Sawyer” 

Coordonarea personalului didactic și a sarcinilor administrative 

printr-o implicare constantă în dezvoltarea și promovarea 

acestui centru. Activitatea curentă implică și evaluarea și 

testarea constantă a cadrelor didactice, precum și îndeplinirea 

tuturor responsabilităților aferente fișei postului.  

 

 

01.09.2017 – 01.11.2019 

Profesor Limba Engleză - Grădinița cu program prelungit 

”Tom Sawyer” 

Activități didactice, predarea limbii engleze copiilor cu vârste 

cuprinse între 4 și 10 ani. Activitățile au constat în planificarea si 

proiectarea sarcinilor instructiv-educative, organizarea unui 

mediu educațional propice pentru procesul de învățare, precum și 

asigurarea mijloacelor de învățământ și a materialelor didactice.  

 

 

15.09.2013 – 30.09.2017 

Cadru didactic  – Grădinița cu program prelungit ”Tom 

Sawyer” 

Proiectarea și organizarea tuturor activităților didactice 

desfășurate într-un an școlar.       

 

 

15.09.2012 – 13.09.2013 

Cadru didactic – Grădinița cu program prelungit ”Iannis” 

 Proiectarea și organizarea tuturor activităților didactice 

 

mailto:mazarecristina@yahoo.com


desfășurate într-un an școlar.     

   

   
 

Educație și formare 

 

Perioda 

Domenii principale studiate   

/ competențe dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul de clasificare a 

formei de învățământ / 

formare 

                                
                                              

2016 – 2020 

Studii universitare de doctorat 

 

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere 

 Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Studii Literare şi 

Culturale  

 

 

Doctorat – învăţământ cu frecvenţă (zi)  

 

 

Perioda 

Domenii principale studiate   

/ competențe dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

 

 

Nivelul de clasificare a 

formei de învățământ / 

formare 

                                
                                              

2013 – 2015 

Studii universitare de masterat 

 

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul 

pentru Studii Culturale, Masterat, specializarea: Etnologie, 

Antropologie culturală și folclor; Studii universitare de formare, 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din  

cadrul Universității din București, Nivelul II 

 

 

Masterat – învăţământ cu frecvenţă (zi) 

 

Perioda 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

 

Nivelul de clasificare a 

formei de învățământ/ 

formare 

2009- 2012 

Studii universitare de licenţă, specializarea: Limba română  
– Limba engleză 

 

Universitatea din București  

Facultatea de Litere, Specializarea: Limba română – Limba 

engleză; Studii universitare de formare, Departamentul pentru 

pregătirea personalului didactic din cadrul Universității din 

București, Nivelul I 

 

   Licență – – învăţământ cu frecvenţă (zi)   
 

 



 

Domenii principale 

studiate/competențe 

dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliere profesională 

 

 

Articole/studii publicate în 

reviste/volume de 

specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicări științifice, 

 Titularizare în învăţământul preuniversitar; participare la 

Concursul de ocupare a posturilor didactice de 

predare/catedrelor vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar (titularizare), din data de 29 iulie 2020, proba 

scrisă susținută la disciplina Limba Engleză. 

Studii Culturale, Etnologie, Antropologie culturală și folclor  

Limba și Literatura Română 

Limba și Literatura Engleză 

Diploma de Bacalaureat 

Certificat de Competențe Profesionale – Limba Engleză, C2 

Diplomă de Masterat - Etnologie, Antropologie culturală și 

folclor 

Diplomă de Licență – Facultatea de Litere, Specializarea 

Limba română – Limba engleză  

Certificate de absolvire a programelor Departamentului pentru 

pregătirea personalului didactic, Nivel I și Nivelul al II-lea 

 

 

 

Membră a Asociației de Științe Etnologice din România 

(ASER), din anul 2019.  

 

„Tatuajul pe mână – o nouă viziune a cercetării actuale” – în 

volumul colectiv Terenuri noi, metode noi. Mihai Pop 110 de 

la naştere, editori: Narcisa Știucă și Adrian Stoicescu, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2018, ISBN 978606160941-3; 

 

”Tatuajul pe mână - ieri și astăzi - salturi printre generații.”, în 

Caietele ASER, editat de Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din 

România, 13/2016, Generaţii, proiecte, bilanţuri în cercetarea 

etnologică din România, 18-20 noiembrie, Universitatea din 

Craiova”, Editura Etnologică, Bucureşti, nr. 13/ 2016, 2017, 

pp. 42-51, ISSN 1842 – 4279. 

 

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere, 11-12 mai 

 

Perioda 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare 

 

 

 

   2005 - 2009 

Studii liceale, specializarea Filologie, Engleză intensiv 

 

 

Colegiul Național ”Ion Minulescu”, Slatina, Județ Olt 



congrese, conferințe, 

colocvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participări la evenimente 

științifice sau culturale, 

cursuri, concursuri, 

cercetări de teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, Colocviul doctoranzilor, Studii literare și culturale, titlul 

comunicării: „Apa în riturile de trecere. Forme de lustrație în 

obiceiuri și sărbători românești.” 

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere, 19-20 mai 

2017, Colocviul doctoranzilor, Studii literare și culturale, titlul 

comunicării: ”Apa – de la ordinea practică la ordinea 

metafizică” – plan introductiv;  

 

Conferința Națională Anuală a Asociației de Științe Etnologice 

din România - Generații, proiecte, bilanțuri în cercetarea 

etnologică din România - ediția a XII-a, Universitatea din 

Craiova, 18-20 noiembrie 2016, titlul lucrării: “Tatuajul pe 

mână - ieri și astăzi - salturi printre generații.” 

 

Conferința Națională Anuală a Asociației de Științe Etnologice 

din România – Varia, ediția a XV-a, organizată în intervalul 6-

8 noiembrie 2019, la Sibiu, cu sprijinul Complexului Național 

Muzeal ASTRA, titlul lucrării: ”Artistul din spatele 

tatuajului.” 

 

Festivalul Tarafuri și Fanfare, ediția a XV-a, eveniment 

cultural organizat de Muzeul Astra și Asociația Culturală 

„Arhetipuri: Datini, Muzică, Rost”, în perioada 29 – 30 august 

2020; speaker în cadrul secţiunii O altfel de sesiune de 

comunicări ştiinţifice… în aer liber: despre boli, leacuri, 

beteşuguri şi tulburări, despre muzici în impas. 

 

 

Conferinţa „How to be academy stars in English” de Alison 

Blair, Macmillan education, 11 mai 2017, TIAB Conference 

Hall; 

 

Workshop-ul „Growth Mindset – how to make students learn 

more effectively”, Shakespeare School, 25 mai 2017, 

Cărtureşti Verona; 

 

Seminarul ”Integrating Emotional Intelligence into Teaching”, 

organizat de către Shakespeare School și Departamentul Edu – 

ELT, Cărturești, 15 februarie 2018, Cărtureşti Verona 

 

Seminarul ”Bright Teachers Focus on Students”, organizat de 

Shakespeare School și Departamentul Edu – ELT, Cărturești, 

26 aprilie 2018, Cărtureşti Verona. 

 

Cursul ”SOS! Copil cu autism la grupă”, inițiat de Asociația 

”Evolution Center”, 25.09.2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare de teste sau de 

programe de studii  

 

 

 

Elaborare de teste pentru evaluările inițiale, continuu-

formative, semestriale și sumative în cadrul instituției de 

învățământ ”Grădinița cu program prelungit Tom Sawyer”, 

București, sectorul 2;  

 

Realizarea programului anual de studii în cadrul instituției de 

învățământ ”Grădinița cu program prelungit Tom Sawyer”, 

București, sectorul 2 

 

 

 Aptitudini și competențe personale 
 

 

Limba maternă:  

ROMĂNĂ 
 

Limbi străine cunoscute:  

ENGLEZĂ ( comprehensiune- foarte bine, vorbit - foarte bine, scris - foarte bine )  

FRANCEZĂ (comprehensiune – bine, vorbit – bine, scris – bine)  

SPANIOLĂ ( comprehensiune – incepator, vorbit –bine, scris – incepator)  

 

Competente și abilități 

sociale 

  

Facilitate în stabilirea relațiilor cu cei din jur. 

Abilități de comunicare și persuasiune. 

Capacitate de empatizare.    

Loialitate.  Punctualitate. 

Seriozitate.  

 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

 Ușurinta de a lucra în echipă, de a-și asuma responsabilități, 

de a lua decizii.     

 
 

Competențe  și aptitudini 

tehnice 

 Comunicare interactivă la locul de muncă.    

Aplicarea formei de lucru în echipă.    

Aplicarea procedurilor de calitate.    

 

 

Competențe și cunoștințe de 

utilizare a calculatorului 

  

Operare PC : MS Windows 

                      MS Office : Word , Excel, Power Point 

 

 

Competențe și aptitudini 

  

Prefer teme ce-mi solicită imaginația și creativitatea 



artistice expresivă și inovatoare.    

Posibilitate de concentrare.    

Originalitate în gândire. 

 

     Permis de conducere:                 Categoria B 

   

 

 

 

 


