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INFORMAŢII PERSONALE Ivăşcan Cristina 
 

  Bd. Tomis, nr. 153, bl. TS5, ap. 19, et. 3, Constanţa, România 

   0746/291859 

 cristinaivascan@gmail.com 

Sexul Feminin| Data naşterii 01/02/1984 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

23.12.2020 - prezent  Redactor Biroul de presă  

Universitatea „Ovidius” din Constanța,  http://www.univ-ovidius.ro/ 

▪ Comunicare externă - stabilirea și dezvoltarea unei relații eficiente cu mass-media, prin identificarea 
și promovarea în presă a subiectelor de interes public de la nivelul Universității;  

▪ Realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date cu contacte ale reprezentanţilor mass media 
din peisajul local, regional şi naţional; 

▪ Organizare de evenimente – elaborarea conceptului și coordonarea implementării logistice a 
evenimentelor Universității; 

▪ Participarea la evenimentele importante din viaţa universităţii, pentru documentare şi arhivarea    
informaţiilor; 

▪ Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă privind evenimentele care au loc în universitate; 

▪ Crearea dosarelor de presă pentru conferinţele de presă organizate de universitate; 

▪ Întocmirea fişierelor de presă; 

▪ Monitorizarea informaţiilor  din mass media despre Universitatea „Ovidius” din Constanța; 

▪ Realizarea periodică a evaluărilor cantitative şi calitative privind materialele publicate în presa locală, 
regională şi naţională despre universitate; 

▪ Comunicarea performanțelor științifice - promovarea informațiilor cu privire la activitatea științifică 
desfășurată în cadrul Universității și popularizarea rezultatelor cercetării, urmărind concomitent 
sporirea implicării publice în problematicile științei; 

▪ Organizarea campaniilor de promovare a imaginii universităţii la nivel naţional şi regional – 
evenimente în format online - Zilele Porţilor Deschise, Caravana „Ovidius”; 

▪ Evaluarea eficienței campaniilor de promovare; 

▪ Copyright – structură și conținut pentru noul site al universității și pentru site-urile facultăților; 

▪ Comunicare internă – gestionarea comunicării între reprezentanții Facultăților și Departamentelor din 
cadrul Universității și Biroul de presă;  

▪ Dezvoltarea de strategii și tactici pentru o comunicare internă eficientă între membrii comunității 
academice a Universității și Biroul de presă, cu scopul promovării informațiilor. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior de stat 

Februarie - iunie.2021   Cadru didactic asociat dr.  
Universitatea Ovidius din Constanța,  http://www.univ-ovidius.ro/ 

▪ Curs Fotojurnalism - Licență Jurnalism 

▪ Seminar Teorii şi metode în comunicare – Master Relații publice și dezvoltare interculturală 

▪ Activităţi de predare și evaluare. 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior de stat 

01.07.2020 – 01.11.2020 

 

Colaborare drepturi de autor – creație conținut editorial 
INESTETIC STUDIO SRL, Constanța 

▪ Realizarea planului editorial – doumentarea, redactarea și postarea articolelor pentru platformele de 
social media, website-uri, blog-uri ale clienților (domeniul medical privat), din portofoliul alocat  

▪ Conceperea textelor de promovare a imaginii și serviciilor clienților în mass media locale / naționale 

▪ Gestionare Facebook Ads, Page Likes, Boosted posts 

▪ Mentenanță și update conținut general website-uri clienți 

Tipul sau sectorul de activitate Marketing medical 
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01.07.2019 – 01.07.2020 

 

Specialist în relații publice 
Liceul Teoretic „Educational Center” - Cambridge School of Constanța, Constanța, 
http://cambridgeconstanta.ro/  

▪ Realizarea planului de PR, în vederea construcției și consolidării elementelor de imagine și ale 
brandului școlii 

▪ Elaborarea bugetelor pentru activitățile prevăzute în planul de PR 

▪ Gestionarea eficientă a bugetelor pentru organizarea activităților și promovarea acestora 

▪ Selectarea suporturilor mediatice adecvate fiecărui tip de comunicare în parte prevăzute în planul de 
PR 

▪ Prospectarea pieței în vederea identificării potențialilor colaboratori pentru activitățile incluse în planul 
de PR 

▪ Monitorizarea permanentă a pieţei şi a concurenţei în vederea actualizării şi / sau modificării 
strategiei şi politicilor de PR pentru companie. 

▪ Programarea și organizarea ședințelor foto și video în vederea realizării materialelor de promovare 

▪ Realizarea și implementarea campaniilor de comunicare externă – gestionarea relațiilor cu partenerii 
media, extinderea portofoliului de parteneri media 

▪ Gestionarea campaniilor de publicitate TV, radio, presă scrisă și parteneri online 

▪ Negocierea contractelor de publicitate 

▪ Follow up pentru campaniile de comunicare externă, revista presei 

▪ Organizarea evenimentelor de imagine pentru școală 

▪ Implementarea media plan-urilor pentru evenimentele organizate 

▪ Reprezentarea școlii în relațiile cu partenerii media și cu diverșii colaboratori, în vederea realizării și 
implementării acțiunilor prevăzute în contractele de colaborare 

▪ Realizarea și implementarea campaniilor de comunicare internă – conceperea calendarului de 
activități destinate publicurilor interne ale școlii și implementarea acestor activități 

▪ Follow up pentru campaniile de comunicare internă 

▪ Copyright – structură și conținut pentru noul site al școlii 

▪ Conceperea materialelor pentru website, social media, newsletter, revista școlii, albume, broșuri, 
prezentări, pliante, texte pentru campanii publicitare etc. 

▪ Colaborarea cu parteneri externi pentru conceperea elementelor de grafică, machetelor, materialelor 
video și audio utilizate în campaniile de imagine 

▪ Evaluarea eficienței activității de PR. 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ privat 

26.04.2018 – 01.07.2019 Specialist în relații publice 

S.C. PAMAC PRODIMPEX S.R.L., Brașov,  http://pensiuneafloarea-soarelui.ro/ 

▪ Asigurarea și menținerea unei imagini unitare a companiei. 

▪ Elaborarea și implementarea planului de PR în funcție de obiectivele firmei. 

▪ Elaborarea propunerilor în vederea realizării bugetului de PR pentru companie și monitorizarea  
modalității de cheltuire a bugetelor alocate. 

▪ Realizarea și implementarea strategiei de comunicare. 

▪ Elaborarea și publicarea materialelor de imagine a companiei -  comunicate de presă, prezentări ale 
companiei, articole pentru website, newsletter-uri, broșuri etc. 

▪ Realizarea și monitorizarea campaniilor de promovare pe platformele de social media. 

▪ Pregătirea evenimentelor de promovare a imaginii firmei. 

▪ Comandarea materialelor promoționale pentru diverse evenimente, organizarea de seminarii și 
conferințe, în colaborare cu partenerii companiei. 

▪ Evaluarea eficienței activității de PR. 

▪ Elaborarea de instrumente și modalități de monitorizare a imaginii firmei în percepția clienților și 
partenerilor săi (chestionare, sondaje etc.) 

Tipul sau sectorul de activitate Servicii de turism 

2017 - 2018  Cadru didactic asociat dr.  

Universitatea Ovidius din Constanța,  http://www.univ-ovidius.ro/ 

▪ Curs Istoria presei, Curs Genurile presei (presă scrisă) -  Cursuri aferente ciclului de studii 
universitare de licenţă. 

▪ Activităţi de predare și evaluare. 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior de stat 

http://cambridgeconstanta.ro/
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01.12.2013 - 25.04.2018 Specialist marketing 

S.C. Interior Store S.R.L., Constanţa,   https://www.interiorstore.ro/ 

▪ Elaborarea strategiei de marketing pentru produsele şi serviciile companiei şi asigurarea 
implementării  acestora. 

▪ Elaborarea şi asigurarea realizării planului de marketing. 

▪ Monitorizarea permanentă a pieţei şi concurenţei în vederea actualizării şi / sau modificării strategiei 
şi politicilor de marketing pentru companie. 

▪ Dezvoltarea politicilor de fidelizare a clienţilor. 

▪ Analiza ofertelor publicitare şi identificarea celor mai avantajoase forme de promovare (atât din 
perspectiva impactului asupra pieţei, cât şi din perspectiva preţurilor). 

▪ Realizarea și monitorizarea campaniilor de promovare pe platformele de social media. 

▪ Proiectarea materialelor publicitare (anunţuri, pliante, oferte). 

▪ Colaborarea cu agenţiile de publicitate şi mass-media în vederea promovării produselor. 

▪ Coordonarea modului de realizare şi  promovare a  produselor şi serviciilor pe site-urile companiei. 

▪ Contactarea potenţialilor clienţi şi colaboratori din regiune şi din întreaga ţară. 

Tipul sau sectorul de activitate  Design interior, arhitectură şi construcţii 
 

01.10.2012 – 30.11.2013 Specialist marketing 

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa,  https://www.ccina.ro/ 

▪ Elaborarea strategiei şi politicilor de marketing pentru târgurile organizate de CCINA Constanţa şi 
asigurarea implementării  acestora. 

▪ Elaborarea şi asigurarea realizării planului de marketing. 

▪ Monitorizarea permanentă a pieţei şi concurenţei în vederea actualizării şi / sau modificării strategiei 
şi politicilor de marketing pentru târguri. 

▪ Analiza oportunităţilor introducerii de noi concepte şi tematici de evenimente. 

▪ Dezvoltarea politicilor de fidelizare a clienţilor. 

▪ Analiza ofertelor publicitare şi identificarea celor mai avantajoase forme de promovare (atât din 
perspectiva impactului asupra pieţei, cât şi din perspectiva preţurilor). 

▪ Proiectarea materialelor publicitare (anunţuri, pliante, oferte). 

▪ Copyright – structură și conținut pentru noul site al instituției. 

▪ Colaborarea cu agenţiile de publicitate şi mass-media în vederea promovării produselor. 

▪ Coordonarea modului de realizare şi  promovare a târgurilor pe site-ului CCINA. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Organizaţie autonomă, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de 
utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine 
interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în raport cu autorităţile publice şi cu organismele 
din ţară şi din străinătate. 
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03.01.2008 – 30.09.2012  Redactor Biroul de presă  

Universitatea Ovidius din Constanța,  http://www.univ-ovidius.ro/ 

▪ Stabilirea şi menţinerea unei permanente legături cu presa locală, regională şi naţională. 

▪ Realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date cu contacte ale reprezentanţilor mass media 
din peisajul local, regional şi naţional. 

▪ Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă privind evenimentele care au loc în universitate; 

▪ Crearea dosarelor de presă pentru conferinţele de presă organizate de universitate. 

▪ Participarea la toate evenimentele importante din viaţa universităţii, pentru documentare şi arhivarea    
informaţiilor. 

▪ Întocmirea fişierelor de presă. 

▪ Monitorizarea informaţiilor despre Universitatea Ovidius din mass media. 

▪ Realizarea periodică a evaluărilor cantitative şi calitative privind materialele publicate în presa locală, 
regională şi naţională despre universitate. 

▪ Conceperea publicaţiei „Ovidianum”, revistă de imagine a Universităţii. 

▪ Copyright – structură și conținut pentru noul site al universității 

▪ Atragerea de colaboratori din fiecare facultate: cadre didactice şi studenţi. 

▪ Asigurarea serviciilor de corectură. 

▪ Realizarea unei baze de date pentru realizarea şi distribuţia revistei în comunitatea locală şi cea 
academică centrală. 

▪ Organizarea unor campanii anuale de promovare a imaginii universităţii la nivel naţional şi regional – 
Zilele Porţilor Deschise, Caravana „Ovidius”. 

▪ Realizarea, aplicarea şi evaluarea unor chestionare periodice, aplicate candidaţilor (în perioadele de 
admitere şi cu ocazia campaniilor de promovare) privind vizibilitatea şi notorietatea universităţii în 
comunitatea locala şi regională. 

▪ Reprezentarea universităţii la târguri educaţionale naţionale şi internaţionale şi identificarea unor 
potenţiali candidaţi şi parteneri. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior de stat 
 

01.10.2009 - 2012 Cadru didactic asociat drd. 
Universitatea Ovidius din Constanța,  http://www.univ-ovidius.ro/ 
Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism; 
Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice. 

▪ Disciplinele: Comunicare şi relaţii publice, Campanii publicitare, Tehnici de redactare, Secretariat de 
redacţie, Genuri jurnalistice, Agenţii de presă, Istoria presei, Instituţii europene, Relaţii internaţionale 
şi comunicare, Presă regională, Practică (elaborarea şi editarea ziarului), Etică şi deontologie 
profesională, Noţiuni juridice. 

▪ Asigurarea seminariilor, lucrărilor practice, coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor la 
disciplinele amintite 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior de stat 
 

2008 - 2009 Cadru didactic asociat 
Universitatea Ovidius din Constanța,  http://www.univ-ovidius.ro/ 
Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism; 

▪ Disciplinele: Tehnici de redactare, Secretariat de redacţie, Genuri jurnalistice, Practică (elaborarea şi 
editarea ziarului), Etică şi deontologie profesională, Noţiuni juridice. 

Asigurarea seminariilor, lucrărilor practice, coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor la 
disciplinele amintite 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior de stat 

Aprilie - august 2006 Redactor și realizator TV 

TV Neptun Constanţa,  http://www.ntvonline.ro/ 

▪ Redactarea, realizarea şi producţia emisiunii „Anonimul dobrogean” – emisiune săptămânală. 

▪ Redactor pentru talk-showrile de seară. 

▪ Redactor şi realizator pentru rubrica „Unde mergem?” difuzată zilnic. 

Tipul sau sectorul de activitate  Post TV privat 
 
 
 

 
 

http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENȚE PERSONALE 
  

 

Aprilie - iulie 2005 Prezentatoare de ştiri 

MTC Constanţa 

▪ Prezentarea ştirilor pentru principalul jurnal al zilei. 

▪ Verificarea, corectarea intro-ului pentru ştiri. 

Tipul sau sectorul de activitate  Post TV privat 
 

Iunie - septembrie 2004   Redactor colaborator   

„Litoral”, supliment estival al ziarului „Cuget liber” din Constanţa, https://www.cugetliber.ro/ 

▪ Colectarea informaţiilor şi redactarea articolelor. 

Tipul sau sectorul de activitate  Ziar local 
 
 

2009 - 2015 Diplomă de Doctor în ştiinţele comunicării  

Şcoala Doctorală „Ştiinţe politice şi ale comunicării”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca   

▪ Teorii și modele ale comunicării; Comunicare politicä si fundamentalism religios; Designul cercetării 
în științele comunicării; Istoria presei regionale şi europene 
 

2007 - 2009 Diplomă de Masterat în istorie şi ştiinţe politice 

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Masterat: Politică mondială şi europeană, Universitatea Ovidius 
din Constanţa 

▪ Politică mondială reflectată în mass-media, Multiculturalism contemporan în spaţiul european, 
Politică si diplomaţie în spaţiul ex-sovietic, Dinamica extinderii europene, Politici economice 
mondiale în secolele XX-XXI Sisteme politice în Europa de Vest în a doua jumătate a secolului XX şi 
începutul secolului XXI etc. 
 

2003 - 2007 Diplomă de Licenţă în jurnalism şi ştiinţele comunicării 

Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism, Universitatea Ovidius din Constanţa   

▪ Introducere în teoria comunicării, Introducere în sistemul mass – media, Genuri jurnalistice în presa 
scrisă, Tehnici fundamentale de redactare în presa scrisă, Secretariat de redacţie, Tehnici de 
colectare a informaţiei, Comunicare şi relaţii publice, Campanii publicitare, Comunicare publicitară, 
Structuri sociale ale comunicării, Introducerea în presa audiovizuală, Noţiuni juridice privind 
activitatea jurnalistică etc. 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  C1  

  

Franceză A2  A2  A2 A2 A2 

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
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Competenţe şi abilităţi sociale ▪ Capacitatea de a socializa rapid, cu uşurinţă.  

▪ Capacitatea de a comunica uşor, repede, concis.  

▪ Capacitatea de a lucra în echipă. 

▪ Diplomaţie în abordarea problemelor sau subiectelor delicate etc. 
 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Capacitatea de a coordona activitatea de teren a echipei în vederea colectării informaţiilor rapid şi 
eficient. 

▪ Capacitatea de a selecta şi pregăti materialele necesare pentru activitatea de teren. 

▪ Capacitatea de a pune în aplicare directive de ultim moment în mod rapid şi eficient. 

▪ Capacitatea de a coordona activitatea redacţională. 

▪ Capacitatea de a organiza întâlniri, conferinţe de presă, expoziții, prezentări, evenimente de 
promovare.  
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
 

  

 ▪ Microsoft Office 
 

Permis de conducere  Categoria B 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

 

 

Proiecte 

 

 

 

Conferinţe internaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferințe naționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarii 

 

▪ Redactor de carte la volumul „Presa română interbelică între mitologizare și recuperare critică”, 
Coord. Aurelia Lăpuşan, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2011, ISBN 978-973-614-718-
0. 
 

▪ Conferința Internațională “Metaforă, spațialitate, discurs”, Ediția A II-A, organizat de  Universitatea 
Ovidius din Constanța,  Facultatea De Litere,  Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și 
Științele Comunicării, 15–16 iunie 2018, Constanța 

▪ Conferința Internațională “Understanding Transition VI - Mediatizing memory: History and its mediatic 
construction”, organizat de Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele 
Comunicării (FJSC) și Université Lumière Lyon 2, 11 – 12 mai 2018, București  

▪ Simpozionul ştiinţific anual „Presa naţională – promotoare a revirimentului cultural din Basarabia”, 
Ediţia a X-a, 31 martie 2009, Chişinău, organizat de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, din cadrul Universităţii de Stat din Moldova. 

▪ Conferinţa Internaţională „Cultura şi presa în spaţiul european”, 30-31 octombrie 2009, Galaţi, 
organizată de  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Asociaţia Română de Istorie a Presei, 
Centrul de cercetare Teoria şi practica discursului şi Centrul de cercetare Comunicare interculturală 
şi literatură 

▪ Congresul Internaţional de Istorie a Presei „180 de ani de presă românească”, 2-4 aprilie 2009, Iaşi, 
organizat de Asociaţia Română de Istorie a Presei şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi  

 
 

▪ Congresul Naţional de Istorie a Presei, Ediţia a III-a, cu participare internaţională, „Presa locală şi 
regională românească, în context european”, 23-24 aprilie 2010, organizat de Asociaţia Română de 
Istorie a Presei (ARIP) şi Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti 

▪ Al VIII-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională, „Jurnalismul românesc din 
exil şi diasporă”, Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 2009, organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca 

▪ Simpozionul naţional „130 de ani de presă românească în Dobrogea”, 20 iunie 2009, Constanţa, 
organizat de Universitatea „Ovidius” Constanţa, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Filiala Constanţa, 
Asociaţia Română de Istorie a Presei 

▪ Sesiunea ştiinţifică anuală a FJSC Bucureşti, „Comunicarea crizei, criza comunicării”, 8-9 mai 2009, 
Bucureşti 

▪ Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Secţiunea Jurnalism: 
Tendinţe în jurnalismul european, 27-28 martie 2009, organizată de Facultatea de Litere, 
Universitatea „Ovidius” Constanţa 

▪ Dezbaterea „Mass media şi campania electorală 2008”, 13-16 decembrie 2008, organizată de 
Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism, Universitatea „Ovidius” Constanţa 

▪ Simpozionul naţional de istorie a presei, cu tema „Manipularea prin presă”, noiembrie 2007, 
Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca 
 
 

▪ Lector – Seminar “Tehnici de negociere și vânzări” – “Particularități ale comunicării organizatorului de 
evenimente cu agențiile de turism”, 24 ianuarie 2013, Iaki, Mamaia, Constanța. Organizatori: CCINA 
Constanța, Iaki Mamaia 

▪ Lector - Workshop “Organizarea evenimentelor de afaceri”, organizat în cadrul Centrului pentru 
Afaceri și Inovare Euro Dobrogea, 28 noiembrie 2012, Sala de Conferințe CCINA Constanța 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


