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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IRIDON CRISTINA  

Adresă(e) Instituție: Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Departamentul de  
Filologie, Bulevardul București, nr. 39, Ploiești, România 
Acasă: - 

Telefon(oane) Instituție: 0244573171, int. 293   Mobil:0729052908   

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) cristinairidon@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română  
  

Data naşterii - 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat /  
 

Domeniul ocupaţional 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, 
Departamentul de Filologie / Conferențiar 
Educație 

  

Experienţa profesională 
                                             Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
 
 
 

Activități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilități 
 
 

 
2015 – prezent  
Conferențiar universitar titular, angajat pe perioada nedeterminată, doctor în filologie din 2002.  
 
Prodecan la Facultatea de Litere și Științe, mai 2018 – prezent 
 
Titular discipline: Studii de literatură comparată  - curs, Principii de literatură universală și comparată – 
curs, Introducere în comparatism literar – curs, Istoria limbii române – curs Limba latină 1 (Morfologie 
nominală) – seminar, Limba latină 2 (Morfologie verbală) – seminar, Comunicare multiculturală 
instituțională (curs și seminar master CSCI), Curs practic de Limba română. Receptarea mesajului 
oral și scris pentru Anul pregătitor. 
Concepere și predare de cursuri și seminarii pentru ciclurile de licență și master 
Redactare de cărți de specialitate și cursuri universitare 
Realizarea unor suporturi de seminar 
Coordonare de lucrări de licență 
Coordonare de lucrări de grad I 
Participare la elaborarea documentației pentru acreditarea specializărilor filologice 
Participare la manifestări științifice 
Perfecționarea pregătirii profesionale și științifice 
 
Responsabil cu Managementul Calității și Cercetarea Științifică în cadrul Decanatului Facultății de 
Litere și Științe 
Evaluarea activității studenților 
Întocmirea de fișe și programe aferente disciplinelor din planul de învățământ de la specializările 
filologice 
Responsabil cu cercetarea la nivelul departamentului 2008 - 2012 
Membru în comisii de avansare a cadrelor didactice 
Președinte și membru în cadrul inspecțiilor speciale pentru susținerea gradului I 
Membru în Consiliul Facultății de Litere și Științe, 2016 - prezent 
Membru în Biroul Departamentului de Filologie, 2016 - prezent 
Membru în Senatul Universității Petrol - Gaze din Ploiești 2018 - prezent 

  

Perioada 2001 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar titular, angajat pe perioadă nedeterminată, doctor în filologie din 2002 

mailto:cristinairidon@yahoo.com
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Activităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilităţi 

Titular discipline: Literatură comparată (Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea), - curs/seminar, Istoria 
limbii române – curs/seminar, Limba latină 1 (Morfologie nominală) – seminar, Limba latină 2 
(Morfologie verbală) – seminar,  Limba latină 3 (Sintaxa) – seminar 
Concepere și predare de cursuri și seminarii pentru ciclurile de licență 
Redactare de cursuri universitare 
Realizarea unor suporturi de seminar 
Coordonare de lucrări de licență 
Coordonare de lucrări de grad I 
Participare la elaborarea documentației pentru proiecte de cercetare CNCS 
Participare la manifestări științifice 
Perfecționarea pregătirii profesionale și științifice 
Evaluarea activității studenților 
Întocmirea de fișe și programe aferente disciplinelor din planul de învățământ de la specializările 
filologice 
Întocmirea documentației pentru dosar de acreditare la specializările filologice 
Responsabil cu cercetarea la nivelul departamentului 2008 - 2012 
Membru în comisii de avansare a cadrelor didactice 
Membru în comisii de licență 
Președinte și membru în cadrul inspecțiilor speciale pentru susținerea gradului I 
Membru în Consiliul Facultății de Litere și Științe, 2004 - 2012 
Membru în Biroul Departamentului de Filologie, 2004 - 2012 
Membru în Senatul Universității Petrol - Gaze din Ploiești 2012 - 2014 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere și Științe, Departamentul de Filologie, 
Bulevardul București, nr. 39, Ploiești, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

Învățământ superior 
 

1997-2001  

Funcţia sau postul ocupat asistent doctorand, titular, angajat pe perioadă nedeterminată 
 

Activităţi principale 
Responsabilităţii 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
  

Activitate didactică:Limba latina (morfologie și sintaxa) – seminar, Literatură comparată - seminar 
Realizarea unor suporturi de seminar 
Participare la manifestări științifice 
Perfecționarea pregătirii profesionale 
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Catedra de Filologie, 
Bulevardul București, nr. 39 
Învățământ superior 
 
 

Perioada Aprilie 1994 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular, angajat pe perioadă nedeterminată 

Activităţi principale 
Responsabilităţi 

Activitate didactică:Limba latină (morfologie și sintaxa) – seminar 
Realizarea unor suporturi de seminar 
Participare la manifestări științifice 
Perfecționarea pregătirii profesionale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Educaţie şi formare 
Doctorat 
Perioada 

 
Calificarea obținută 
Conducător științific 

Titlul tezei 
Publicată cu titlul 

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Catedra de Filologie, 
Bulevardul București, nr. 39 
Învățământ superior 
 

 
 
 
1997-2002 
  
 
20 iunie 2002, doctor în filologie 
 prof.univ.dr. Eugen Cizek 
 Modernitatea romanului antic la Petronius, Apuleius și Achilleus Tatios 
 Elemente de modernitate ale romanului antic, Editura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, 2014,  
227 p 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Conducător științific 

Titlul tezei 
Publicată cu titlu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul de educație 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 
Perioada 

Calificarea obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Conducător științific  

 
 
 
 
 
 
 
 

Universitatea București 
 
 8 
 
 
1997 – 2001  

licenţiat în filologie 
limbă și literatură română – limbă și literatură engleză 

 
prof. univ. dr. Ion Bălu 

 Libertatea individului la Augustin Buzura  
 Publicată pe fragmente în Convorbiri literare, nr.8, 9/2002) 
 Facultatea de Litere şi Ştiinţe, secţia Filologie, Specializarea Română - Engleză, Universitatea Petrol - 
Gaze din Ploieşti 
 Studii universitare de licență (durată 4 ani) 
 6 
 
 

 
1989 – 1993 
 licenţiat în filologie 
limbi clasice 
limbă, literatură și cultură latină – limbă, literatură și cultură greacă 

 lect. univ. dr. Liviu Franga 

Titlul tezei 
Publicată cu titlu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul de educație 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Studii liceale 
Perioada 

Instituția organizatoare 
Specializarea 

Anul obținerii diplomei de bacalaureat 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională l 

Roma la Marțial 
- 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Limbi Clasice 
 
Studii universitare de licență (durată 4 ani) 

 6 
 
 
 

1983 -1987 
Liceul Pedagogic din Ploiești 
Filologie-istorie 
1987 
5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Activități de predare la nivel universitar 
Activități de cercetare (publicații științifice, articole științifice, cărți) 
Autor unic a unui număr de 7  cărți  și a peste 40 de articole publicate în reviste și jurnale de 
specialitate și în volumele unor conferințe din țară și străinătate 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba latină, limba greacă veche, limba engleză, limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba latină   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba greacă veche 
 

 
 C1  C1  B2  B2  B2 
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Limba engleză   C2  C2  C1  C1  C1 

Limba franceză   B1  B1  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipă, capacitate de adaptare, abilitate în comunicare deprinse în elaborarea documentației 
pentru proiecte CNCS, participarea în comisii de admitere sau de licență 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru al comisiile de admitere (definitivat, grad II) 
Manageriez orarul Departamentului de Filologie atât la licență, cât și la masterat 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Sisteme Operare (Windows 98, Windows XP) 
 Internet (Outlook, MS Internet Explorer) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Literatură și artă 
  

Alte competențe și aptitudini 
 

 Participare la cursuri și stagii de specializare : 
2019 Membru în cadrul proiectului SIPOCA, Timișoara 
2014 Conferențiar în cadrul programului Erasmus la Filozofska Facultet, Ljubliana, Slovenia 
2012: Perfecționare în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul superior pentru util izarea sistemului e-
learning, curs de specialitate în format Lectora: „Operator procesare text și imagineˮ 
2009 : Membru în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3./S/32629 „Formarea profesională a cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră”, Contract 
328/14.12.2009, activitate de predare Literatură comparată.  
 
 Membru în proiecte CNCS/ Activitate de elaborare documentație: 
2011 
Iridon Cristina, membru în PN-II-ID-PCE-2011-3-0478, ROMANIAN LITERARY ONOMASTICS: 
NAMING, IDENTITY AND INTERCULTURALITY, punctaj 82,33 (declarat finanţabil și inclus pe lista de 
rezervă din lipsă de fonduri), director, Domniţa Tomescu 
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/REZULTATE%20PRELIMINARE/
PCE_Rezultate%20preliminare%20Stiinte%20Umaniste.pdf 
 
2012 
Iridon Cristina, membru în PN-II-ID-PCE-2012-4-0391, Romanian Literary Names as Marks of Identity 
within the Context of Globalization Punctaj: 80 (proiect declarat finanţabil și inclus pe lista de rezervă din 
lipsă de fonduri), director Domniţa Tomescu 
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202012/Rezultate%20finale_PCE/PCE%2
02012_Stiinte%20Umaniste_finale.pdf 
 
 

  
  

Permis(e) de conducere    categoria B  
 

  

Informaţii suplimentare Referințe: 
Prof. univ .dr. Liviu Franga, Universitatea București 
Prof.univ. dr. Ion Bălu, critic literar 
Prof.univ.dr. Domnița Tomescu, lingvist 
Conf. univ dr. Dan Anca, cercetător la AOROC UMR 8546 ENS-CNRS Franța 
Cercetător principal Ligia Sarivan, Institutul de Științe ale Educației, București 

  

Anexe Lista de lucrări 

 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/REZULTATE%20PRELIMINARE/PCE_Rezultate%20preliminare%20Stiinte%20Umaniste.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/REZULTATE%20PRELIMINARE/PCE_Rezultate%20preliminare%20Stiinte%20Umaniste.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202012/Rezultate%20finale_PCE/PCE%202012_Stiinte%20Umaniste_finale.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202012/Rezultate%20finale_PCE/PCE%202012_Stiinte%20Umaniste_finale.pdf

