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Locul de muncă vizat Biolog
Domeniul ocupaţional Sanatate/ Industrie/ Inginerie
Experienţa profesională 01.10.2017 — prezent — doctorand domeniul chimie/inginerie chimica - Facultatea de Chimie —
Universitatea Craiova
Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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09.2015 — 11.08.2017
Biolog — cabinet privat si Spitaul Judetean de Urgenta Craiova conform nr, 25106/21.07.2015;
OCULARIUS CUI:19192705, str. Popa Sapca, nr. 2, bl. Popa Sapca, sc. B, ap. 15, Craiova - Dolj
Medicina de laborator
August 2004 - prezent
Asistent medical principal licentiat
Activitate medicala şi de cercetare ştiinţifică
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str. Tabaci, nr. 1, Craiova, judeţul Dolj
Medicina generala - Clinica Oncologie Medicala
01.09.2015 — 01.03.2016
Stagiu de practica in vedetea obtinerii autorizatiei de libera practica pt. exercitarea functiei de biolog
Activitate medicala
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str. Tabaci, nr. 1, Craiova, judeţul Dolj
Medicina de laborator — Laboratorul de analize medicale
lanuarie 2008 - 2015
Asistent medical sef principal licentiat
Activitate medicala şi de cercetare ştiinţifică
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str. Tabaci, nr. 1, Craiova, judeţul Dolj
Medicina generala - Clinica Oncologie Medicala
August 2004 — ianuarie 2008
Asistent medical specializat
Activitate medicala
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str. Tabaci, nr. 1, Craiova, judeţul Dolj
Medicina generala - Clinica Oncologie Medicala
Noiembrie 2003 — august 2008
Asistent medical
Activitate medicala
Pentru mai multe inforrnatii despre Europass accesaţ pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
C Comunit,Jtile Europene, 2003 20060628

Numele şi adresa angalatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităti şi responsabilităti principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cabinet medicina de familie "DrPorojan Mihaela"
Craiova, Strada Cocos, nr. 2, judetul Dolj
Medicina de familie
Decembrie 2002 — noiembrie 2003
Asistent medical
Activitate medicala
Cabinet medicina de familie "Dr.11ie Rodica"
Craiova, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 8, judeţul Dolj
Medicina de familie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobăndite
Numele şi tipul instituţiei de invăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de invăţărnănt
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobăndite
Numele şi tipul instituţiei de invăţămănt /
furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate!
competenţe profesionale dobăndite
Numele şi tipul instituţiei de invăţămănt
/ furnizorului de formare

2015 / 2016
Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogica — nivelul I si nivelul II
Discipline in domeniul Psihopedagogie
Competente de psihopedagog in cariera didactica in unitatile de invatamant autorizate de Ministerul
Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din
Timisoara
Studii postuniversiotare — invatamant de zi

Octombrie 2015 — lunie 2017
Master in domeniul Chimie — Specializare Chimia Compusilor Biologic Activi
Discipline in Domeniul Chimie
Competente de Biolog in unitati autorizate de Ministerul Sanatatii Publice
Universitatea din Craiova — Facultatea de Stiinte
Instituţie de invăţămănt superior
Studii postuniversitare

Octombrie 2010 — Septembrie 2011
Licentiat in asistenta medicala
Discipline in domeniul medicinii generale
Competente in manevre si tehnici medicale mijloace de evaluare si procesul nursing in patologia
pleurala
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Facultatea de Asistenta Medicala
Specializarea Asistenta Medicala - Institutie de invatamant superior
Studii universitare de licenta

Octombrie 2007 — iulie 2010
Licentiat in Stiinte Economice in domeniul Finante
Cursuri in domeniul finantelor publice, finante corporative, asigurari, banci, burse de valori si domenii
conexe
Competenţe de cecetator in concepte, teorii, prinapii, metode fundamentare de investigare specifice economiei
Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti — Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
Specializarea Finante si Banci
Instituţie de invăţămănt superior

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare de licenta

Perioada

Octombrie 2004 — iulie 2009

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate!
competenţe profesionale dobăndite
Numele şi tipul instituţiei de invăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţională sau
internaţională
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Licentiat in Biologie — Agricultura
Discipline in domeniul biologiei
Competente didactice - Disciplinele Departamentului pentru Pregatirea Personalui Didactic
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara — Facultatea de
Agricultură: Specializarea Biologie — Agricultura; Instituţie de invăţământ superior
Studii universitare de licenta
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de invăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţională sau
internaţională

Octombrie 1999 — iulie 2002
Licenţiat in Medicina — Asistent medical specializat
Discipline în domeniul medicinii generale
Competenţe in manevre si tehnici medicale
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Colegiul Universitar de Medicina,
Specializarea Asistenti medicali
Instituţie de invăţământ superior
Studii universitare de licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) matemă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba româna

Limba engleza, limba franceză

Inţeiegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză

B1

Limba franceză

Scriere

Vorbire
Citire
B1

Participare la
conversaţie
ţ

Discurs oral

B1

B1
C1
_I _I
(*) Nivelul Cadrului Eurooeen Comun de Referinfă Pentru limbi Străine
B2

B1
B1

' Exprimare scrisă

+

L

B1
B2

Competente profesionale

cunostintelor
Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor avansate de chimie in aprofundarea
din domeniu;
Identificarea si definirea unor obiective aferente chimiei si a elaborarii unui plan de realizare a
obiectivelor propuse;
Efectuarea de analiza de laborator medical in urmatoarele compartimente: biochimie medicala,
hematologie ( hemostaza, imunohematologie ), imunologie;
Operarea cu tehnici avansate de analiza din chimie;
Utilizarea metodelor, instrumentelor si aparaturii pentru activitati de masurare si monitorizare in
domeniul studiat;
Analiza si comunicarea informatiilor cu caracter stiintific in domeniu.

Competente transversale

Practicarea unui mod de lucru deprins prin studiu individual in vederea indeplinirii sarcinilor
profesionale, actionand in conformitate cu etica profesionala si cu standardele de conduita morala;
Implicarea in activitatile derulate de catre un grup profesional subordonat prin actiuni de coordonare,
monitorizare si evaluare;
Dezvoltarea unui sistem propriu de informare si documentare cu caracter continuu atat in domeniul
sau de activitate, cat si in domenii adiacente, tinand seama de tendintele pietei muncii.

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe de relaţionare şi dialog social dobândite in urma exercitarii profesiei, dar si prin
participarea la diverse acţiuni de voluntariat din domeniul sanatatii.
Capacitate de interacţiune socială dobândită prin participarea la anumite cursuri cu diferite teme
medicale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizator de evenimente de voluntariat care au implicat participarea studenţilor din cadrul UMF
Craiova: stagii de practică de specialitate in cadrul disciplinei Oncologie.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizare aparatură de laborator si terapie intensiva insuşită prin activităiţi de voluntariat, cursuri de
formare profesionala, dar şi ca angajat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
•
•

Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint), Internet, Access, Photoshop.

Membru al Ordinului Biologilor Biochimistilor si Chimistilor din Romania — ALP si Certificat de membru OBBCSSR I 07.2017;
Abilitati : - permis de conducere — da
Cuniculum vitae al
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