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GREFELIAN I. VIOLETA-CRISTINA CĂS. PITIȘCIUC 

grefelian_cristina@yahoo.com 

Română 

10/04/1994, Gura Humorului 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume / prenume  

E-mail 

Naţionalitate 

Data și locul naşterii 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

din 2017 

Profesor de  limba și literatura română -  limba franceză (titular din 2018) 

Colegiul Silvic „Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc 

 

2016 - 2017 

Profesor de  limba și literatura română -  limba franceză 

Școala Gimnazială „Luca Arbure”, Arbore 

Activități didactice. Implicare în buna desfășurare a concursurilor/examenelor de 

limbă, literatură și  civilizație românească, dar și în cea a proiectelor educaționale. 

Educație. Instituții de învățământ preuniversitar. 

 

Perioada din 2018    

mailto:grefelian_cristina@yahoo.com
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Calificarea / diploma 

obținută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obținută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Calificative și distincții 

obținute  
 

 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obținută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Calificative și distincții 

obținute  
 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma 

obținută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorandă (cu bursă MEN) 

 

Filologie -  Modul lingvistic 

Titlul tezei de doctorat: Descrierea aspectelor fonetice, dialectale și 

sociolingvistice ale graiului din zona Humorului, județul Suceava, conducător 

științific prof. univ. dr. Alexandru Gafton 

 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Studii Filologice, Iași 

 

 

2018 

 

Definitivatul în învățământ 

 

 

Limba și literatura română 

 

 

 Media 9.54 

 

2016 - 2018 

Diplomă de masterat 

 

Lingvistică generală și românească 

Lucrare de disertație: Elemente de sociolingvistică în localitățile Frasin, 

Doroteia, Negrileasa și  Ostra, din județul Suceava. Studiu comparativ,  

îndrumător conf. univ. dr. Sorin Guia 

  

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iași  

 

 

 9.45 – media anilor de studii 

 10 – media obținută la susținerea lucrării de disertație 

 

2013 - 2016 

Diplomă de licență 

 

Limba și literatura română - Limba și literatura franceză 

Lucrare de licență: Aspecte dialectale în localitățile Frasin, Doroteia, Negrileasa și 

Ostra, din județul Suceava. Studiu comparativ, îndrumător conf. univ. dr. Sorin 

Guia  
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Calificative și distincții 

obținute  

 

Perioada  

Calificarea / diploma 

obținută 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Calificative și distincții 

obținute  

 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iași  

 

9.55 – media anilor de studii 

10 – media obținută la susținerea lucrării de licență 

 

2009 - 2013 

Diplomă de bacalaureat 

 

 

Matematică – Informatică 

 

 

 

Colegiul „Alexandru cel Bun”, Gura Humorului 

 

9.67 – media anilor de studii 

9.38 – media examenului de bacalaureat 

 

COMPETENȚE PERSONALE 
  

  

 
 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză C2  C2  C2 C2  C2  

  

UTILIZATOR EXPERIMENTAT 
 

Limba engleză B1  B1  B1  B1  B1  
 UTILIZATOR INDEPENDENT 

 

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

Competenţe de comunicare  
 

 

 

Alte competenţe      

personale 
 

Capacitate de comunicare obținută în urma interacțiunii cu elevii, la locul de 

muncă, dar și cu numeroși alți interlocutori. 

 
 

Preocupări și publicații în domeniile: lexicologie, limbă literară, morfologie, 

lingvistică generală, fonetică, dialectologie și sociolingvistică.  

 
 

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

organizaţionale/manageriale  

Capacitate de sinteză și analiză, spirit organizatoric, aptitudini de 

coordonare. De asemenea, atenție deosebită la detalii, capacitate foarte 

bună de motivare a voluntarilor și spirit de evaluare. Aceste aptitudini au 

fost dobândite în cadrul numeroaselor training-uri și seminare la care am 

participat. 
 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  

Capacitate de adaptare sporită, abilități excelente de comunicare, 

seriozitate, capacitate de asimilare a noilor informații, disponibilitate pentru 

implicare în activități socio-culturale. Competențe dobândite în urma 

realizării numeroaselor proiecte de grup și a participării la numeroase 

întâlniri, conferințe și seminare, pe parcursul anilor de muncă, dar și de 

studii. 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 UTILIZATOR EXPERIMENTAT 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Atestat de competențe profesionale. Certificat de competențe digitale. 
  

 Capacitate de utilizare a unui sistem dotat cu videoproiector sau cu 

scanner, precum și a numeroase alte tipuri de aparatură. 

 Cunoaşterea şi utilizarea procesoarelor de texte şi a altor aplicaţii, 

utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt:  Microsoft 

Office - Word, Excel, PowerPoint,  utilizarea internetului, a 

motoarelor de căutare și a altor resurse web. 

 

 

 
Alte competenţe  Rezistență la efort intelectual.  

Permis de conducere  B 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

Cursuri 

Certificări 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariat 

 Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică, 

nivelul I și nivelul II. 

 Adeverință de participare la cursul de formare continuă: Medierea 

conflictelor în mediul educațional, social și cultural.  

 Atestat de formare continuă a personalului didactic. Programul de 

formare continuă: Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva 

contextelor profesionale didactice și a inspecției școlare. 

 Certificat de absolvire a cursului PROFESOR ÎN ONLINE ediția 

EXPRES. 

Peste 700 de ore. Articole publicate în cotidianul Ziarul Lumina, în timpul 

facultății, dar și în revista ECO-ul, ISJ Suceava. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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LISTĂ DE PUBLICAȚII 

 

 

I. ARTICOLE PUBLICATE 

 

 

1. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Aspecte dialectale și sociolingvistice în graiul din 

orașul Frasin, județul Suceava (Dialectal and sociolinguistic aspects in the speech of Frasin city 

from Suceava County), în Iulian Boldea (ed.): JRLS (,,Journal of Romanian Literary Studies”), nr. 

16 / 2019, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, p. 1129-1139, ISBN: 978-606-8624-00-6, ISSN: 

2248-3004 (included in the ERIH-PLUS, CEEOL, Global Impact Factor, Google Scholar). 

 

2. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Ancheta dialectală și dificultățile întâlnite în realizarea 

sa (Dialectal inquiry and the difficulties met), în Iulian Boldea (ed.): Identity and dialogue in the 

era of globalization, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, 2019, p. 315-321, ISBN: 978-606-8624-

19-8 (indexare BDI). 

 

3. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Sociolingvistică și dialectologie. Abordarea 

interdisciplinară a materialului lingvistic (Sociolinguistics and dialectology. Interdisciplinary 

approach of linguistic material), în Iulian Boldea (ed.): Multiculturalism through the lenses of 

literary discourse. Language and Discourse, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, 2019, p. 266-274, 

ISBN: 978-606-8624-09-9 (indexare BDI). 

 

4. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Elemente de dinamica limbii în graiul din zona 

Humorului, județul Suceava (Elements of spoken language dynamics from Humor area, Suceava 

County), în Iulian Boldea (ed.): JRLS (,,Journal of Romanian Literary Studies”), nr. 21 / 2020, 

Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, p. 580-592, ISBN: 978-606-8624-00-6, ISSN: 2248-3004 

(included in the ERIH-PLUS, CEEOL, Global Impact Factor, Google Scholar). 

 

5. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), De la uzul lingvistic spre norma literară, în Erika- 

Mária Tódor, Enikő Pál, Zsuzsanna Dégi, Vilma-Irén Mihály (ed.): Spaţii intermediare/Spaces in 

Between, Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2020, p. 55-74, ISBN: 978-606-975-031-5 (indexare BDI). 

 

 

II. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 

 

 

1. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), De la uzul lingvistic spre norma literară, articol 

prezentat la Conferința Internațională Köztes terek/ Spaţii intermediare/ Spaces In Between, 

organizată de Departamentul de Ştiinţe Umane al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi 

Inginereşti din Miercurea Ciuc, Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, în 

colaborare cu Centrul de Cercetare „Confluenţe Interculturale”, la Miercurea Ciuc, în perioada 26-

27 aprilie 2019. 
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2. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Ancheta dialectală și dificultățile întâlnite în realizarea 

sa (Dialectal inquiry and the difficulties met), la a șasea ediție a Conferinței Internaționale 

Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, organizată de Asociația pentru Cultură, 

Multimedia și Educație Democratică Alpha, prin Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în 

parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș și Institutul de Cercetări Socio-

Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, la Târgu-Mureș, în perioada 25-26 mai 2019. 

 

3. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Ancheta pe generații – instrument de lucru in analiza 

materialului dialectal și sociolingvistic. Teorie și aplicații (A survey on generations – working tool 

in the analysis of the dialectal and sociolinguistic material. Theory and applications), articol 

prezentat la a șasea ediție a Conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences, 6th 

Edition: Interdisciplinarity — An Umbrella Term?, organizată de Institutul de Cercetări 

Interdisciplinare - Departamentul Științe Socio-Umane, în parteneriat cu Institutul de Filologie 

Română „A. Philippide”, Iași, Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice și Facultatea de Litere a UAIC, la Iași, în perioada 

17-18 mai 2019.       

 

4. Grefelian Violeta-Cristina (căs. Pitișciuc), Sociolingvistică și dialectologie. Abordarea 

interdisciplinară a materialului lingvistic (Sociolinguistics and dialectology. Interdisciplinary 

approach of linguistic material), articol prezentat la a șaptea ediție a Conferinței Internaționale 

Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, organizată de Asociația pentru Cultură, 

Multimedia și Educație Democratică Alpha, prin Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în 

parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș și Institutul de Cercetări Socio-

Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, la Târgu-Mureș, în perioada 7-8 decembrie 

2019. 

 

 

 

Drd. GREFELIAN I. VIOLETA-CRISTINA CĂS. PITIȘCIUC 

                                                                                            

 

12.08.2021                                                                                                      


