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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Asistent de Cercetare Stiintifica in cadrul Institutului Clinic Fundeni-Centru de Excelenta In Medicina 
Translationala(CEMT)-Bucuresti, Romania

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/08/2011–09/06/2015

Colegiul National "Costache Negri", specializarea Stiinte ale Naturii, Galati (România) 

01/10/2015–30/06/2018 Biolog
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie, specializarea Biologie

01/10/2018–30/06/2020 Neurobiolog
Universitatea din Bucuresti, Departamentul de Anatomie, Fiziologie si Biofizica, Masterul 
de Neurobiologie

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză, spaniola B2 B2 B2 B2 B2

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

Competenţe de comunicare Spiritul de comunicare mi-a fost imbunatatit de-a lungul anilor de facultate si master, acolo unde m-am
intalnit cu diferiti oameni din diferite zone...mereu mi-am dorit sa-i inteleg pe ceilalti atat personal, dar 
cat si social.

E o adevarata placere pentru mine sa-i poti ajuta pe ceilalti si sa le ofer sprijinul de care au nevoie la 
un momentdat in viata lor. 

Sunt un om care interactioneaza cu ceilalti, respectuos, iubitor de cunoastere si de a acapara cat mai 
multa informatie in ceea ce consta aceasta stiinta a vietii, biologia.

 

 

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Sunt un om ordonat si disciplinat, caruia ii place sa fie totul pus la locul lui si curat la masa de lucru, 
pentru ca doar intr-o ordine aproape de perfectiune totul va functiona la un nivel mai bun.

 

Bune competente de organizare dobândite în urma absolvirii modulului pedagogic- nivel I .
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

De-a lungul anilor pe care i-am incredintat biologiei am invatat ca laboratorul e o munca frumoasa, 
necesitand atentie deplina si un bun spirit de echipa.

Atentia este primordiala in orice actiune pe care o intreprinzi.

Pot sa spun ca am invatat la facultate diferite materii, ca : microbiologie, biochimie, semnalizare 
celulara, micologie unde am intreprins cateva calitati in ceea ce priveste utilizarea aparaturii si a 
sticlariei de laborator, cat si tehnici de lucru. 

Alte competente:

Biobancarea de sânge i specimene de esut;ș ț

▪ Izolarea de ARN, ADN i proteine din biospecimene;ș

▪ Procese de prelucrare i analiză acizi nucleici (electroforeză, PCR, Real-Time PCR); ▪ș

Tehnici de culturi celulare (însămân are i propagare, preparare de medii)ț ș

▪ Baze de date clinice i prelucrarea acestora;ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

ECDL 
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