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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iacob Ozana-Cristina 

Adresă(e) Piatra Neamt, str. M. Viteazu  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

  

Sex femeiesc 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1994 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba engleza la diferite licee 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul National „Gh. Asachi”, Piatra Neamt, str. Audia nr. 2, telefon 0233 223469 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare – invatare – evaluare 
  

Educaţie şi formare  
  

Anul 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta, specializarea Limba si literatura engleza-limba si literatura romana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi, cursuri de zi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

232101 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceza  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Excelente abilităţi de comunicare si de mediere a conflictelor,  rezultate din experienţa didactică, 
relaţiile cu părinţii si comunitatea locală 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte bune abilitati de organizare a unui colectiv de cursanti, rezultate in urma activitatii la catedra, in 
special in calitate de diriginte 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Foarte bune abilităţi de folosire a echipamentelor periferice (imprimantă, scanner, medii de stocare). 

  

  

Informaţii suplimentare Gradul didactic I in anul 2010 cu lucrarea Evaluating and Testing English for the Highschool 
Graduation Exams, media 10. 
3 examene nationale de titularizare in invatamant (1997,  2004, 2006),  cu medii peste 9. 
Anual,  profesor evaluator sau/si corector, disciplina limba engleza, la Examenul de bacalaureat  si la 
diverse etape ale Olimpiadei de limba engleza. 
Certificat British Council pentru pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenului CAE (Cambridge 
Enghish-Advanced) – noiembrie 2006. 
Certificat British Council pentru pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenului IELTS 
(International English Language Testing System)- martie 2011. 
Participare la diverse cursuri, seminarii, ateliere de Metodica predarii limbii engleze, Consiliere si 
orientare, folosirea calculatorului si mijloacelor TIC, Psihologie adleriana. 
Profesor colaborator EDMUNDO – A World of Education  din 2013 (in urma participarii la cursul de 
calificare „EDMUNDO – Oportunitati de studiu in strainatate pentru elevi”) 

  

 


