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.INFORMAŢII PERSONALE Cristina Ada-Flavia  

 

 

 Str. Martir Cernăianu, nr. 24, Timişoara, 300361, România 

 +040726455577 

 adaflaviacristina@gmail.com 

 www.facebook.com/adakaru 

Skype ada cristina 

Sexul Feminin | Data naşterii 13/05/1987 | Naţionalitatea Română 

 
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ  

2013-prezent Activități în calitate de doctorand 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României” 
din Timişoara (Calea Aradului nr. 119, Timişoara, http://www.usab-tm.ro/) 

 Activitate didactică (responsabil cu lucrări practice la disciplinele Economie rurală şi 
Dezvoltare rurală); 

 Cercetare ştiinţifică în domeniile: dezvoltare rurală și comunicare; 
Participări la conferințe și simpozioane naționale și internaționale. 

2016 noiembrie 4-5 Voluntar 

 Conferința Carieră în CTRL: Angajat vs. Freelancer (Asociaţia Ctrl-D, str. Lucian Blaga nr. 14, 
www.ctrl-d.org.ro) 

 Responsabil cu promovarea pe social media a evenimentului; 

 Responsabil pentru sala VIP; 

 Responsabil cu asigurarea asistenței în timpul conferințelor și workshop-urilor. 

2016 octombrie 6-9 Voluntar 
Festivalul Internațional de Film Timishort (Asociația Română a Filmului Independent, str. Albinelor nr. 
6, Timișoara, România, www.timishort.ro) 

 Responsabil cu promovarea evenimentului pe social media, pe perioada dinaintea și în 
timpul acestuia; 

 Responsabil pentru primirea invitaților și păstrarea liniștii în timpul proiecțiilor la Cinema 
Timiș în 6-7 octombrie; 

 Responsabil cu vânzarea biletelor la Cinema Timiș în 8-9 octombrie. 

2016 iulie 6-10 Voluntar 

 Festivalul Inimilor ediția a XXVI-a, (Casa de cultură a Municipiului Timișoara, str. Miron Costin, nr. 2,  
www.festivalulinimilor.ro) 

 Responsabil cu promovarea evenimentului pe social media; 

 Ajutorul organizatorului în culise. 

2012 – 2015 Voluntar 

Organizația non-guvernamentală Salvați Copiii filiala Timiș (Bd. Republicii nr. 1, corp B, ap. 7, 
Timișoara, www.salvaticopiii.ro)  

 Promoter al siguranței pe Internet pentru cei cu deficiențe de văz și coordonator al activităților 
artistico-sociale desfășurate la Liceul Teoretic Special Iris (decembrie 2014 - iunie 2015); 

 Promoter al siguranței pe Internet, în rândul elevilor cu deficiențe de auz, din Centrul de 
Incluziune Socială Constantin Pufan din Timișoara și coordonator al activităților non-formale în 
școală (decembrie 2012 – iunie 2013). 

2013 - prezent  Studii doctorale   

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Regele Mihai I al 
României, Facultatea de Management Agricol 

▪ Titlul tezei: Cercetări cu privire la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin strategii de comunicare, în 
comunităţile rurale din Banat 
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COMPETENŢE PERSONALE 

  

 

 

2014 februarie  – iulie   Stagiu de cercetare doctorală  

Universitatea din Padova, Italia, Departamentul de agronomie, alimentaţie, resurse naturale, animale şi 
mediu 

▪ Prin programul LLP Exchange Programme 

2009 - 2011  Studii masterale în relaţii publice şi mass-media  

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 
Departamentul Ştiinţele Comunicării, MASTER Mass-media şi Relaţii Publice. Tehnici de redactare şi 

de comunicare 

Cursuri: 

 Tehnici de comunicare în mass-media şi relaţii publice 

 Scriere creativă 

 Comunicare organizaţională 

 Tehnici de creativitate publicitară 

 Organizarea şi planificarea evenimentelor 
 

2006 - 2009  Studii superioare în relaţii publice şi comunicare  

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 
Departamentul Ştiințele Comunicării, Specializare Comunicare şi relații publice 

Cursuri: 

 Publicitate 

 Relaţii publice sectoriale 

 Campanii sociale şi publicitare 

 Comportamentul consumatorului 

 Marketing 
 

Limba maternă Română  

  

Limbi străine ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C1 C1 B2 B2 B2 

  

 
Limba spaniolă 

A2 A2 A1 A1 A1 

  

Limba italiană A2 A2 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de comunicare  

 bune competenţe de comunicare dobândite: prin experinţa muncii cu diferite categorii de persoane 
(în cadrul studiilor, a cursurilor, seminariilor, proiectelor şi stagiilor de practică, ca voluntar în şcoli 
speciale, orfelinate şi afterschool cu adolescenţi şi copii, în structuri organizaţionale ca hostesă, 
promoter şi organizator de evenimente), ca urmare a unei varietăţi de activităţi (conferinţe, 
workshop-uri, coktailuri, spectacole şi festivale); 

▪ public speaking (Diploma de participare în perioada 20 -29 noiembrie 2014, organizat de Event 
Management); 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ absolvirea cursului de management al timpului, al clientului, leadership şi servicii de aur în cadrul 
cursului de management acreditat prin  ILM Diploma (Institute of Leadership and Management), 28 
septembrie 2012, cod ZKP6938, certificat ANC; 

▪ abilităţi de coordonare dobândite în cadrul activității didactice aferente studiilor doctorale, a 
proiectelor de voluntariat şi personale de organizare a echipei sau a activităţilor. 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Photoshop CS3 (dobândite în perioada 
studiilor universitare şi postuniversitare). 

Alte competenţe  ▪ artistice (dobândite în cadrul cursurilor de design vestimentar de la Centrul de Artă şi Cultură al 
Judeţului Timiş, 2011 - 2013); 

▪ psiho-pedagogice (dobândite prin activitatea didactică din perioada doctorală şi atestate prin 
certificatele de absolvire a departamentului pentru pregătirea personalului didactic, nivelul I şi nivel 
II); 

▪ sociale şi civice (Diplomă promoter Fii european: implică-te în problemele societăţii), a voluntariatului 
şi a stagiilor de practică). 

Permis de conducere  ▪ categoria B 

Hobby ▪ istoria artei  

▪ lectura 

▪ bricolaj 

Informații suplimentare Lucrări ştiinţifice publicate:  

▪ 9 ca prim autor și 18 ca și coautor în domeniul Economiei rurale, Dezvoltării rurale și Comunicării - 

în volumele unor simpozioane naţionale şi internaţionale, în limba română sau engleză.  
vezi lista cu lucrări anexată 


