
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIOBANU / GEORGETA 

Adresa Str. Vasile Conta nr. 5, Craiova, Dolj 

E-mail(uri) ciobanu.georgeta.ucv.ro;  geo_ciobanu20@yahoo.com  

Naţionalitate Romană 

Data naşterii 20.04.1962 

Sex Feminin 

Domeniul ocupațional  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2001- prezent 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar (2001-2004), lector universitar (2004-prezent) 

Activitați și responsabilități principale Predare de cursuri şi lucrări practice, îndrumare studenți și masteranzi, activitate de cercetare 
ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de Chimie 

Tipul activității sau sectorul de 
 activitate 

Didactică şi cercetare ştiinţifică. 

Perioada 1986-2001 

Funcţia sau postul ocupat 
        Principalele activitati si responsabilitati  
 

Profesor titular chimie, gradul didactic definitiv, II, I  
Activitate didactică și educațională 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Școlar Horia Vintilă Segarcea, jud.Dolj 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2000-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în Biologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Depart. Biochimie și Biologie moleculară 

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master  în Biochimie și Biologie moleculară  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Biologie 

Perioada 1980-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență în Biochimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Politehnic București, Facultatea de Tehnologie Chimică 

Perioada 1976-1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Industrial Drăgășani, Vâlcea 
 

  

  

  



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bună capacitate de comunicare și adaptare, spirit de echipă, dobândite ca membru în 
colective de cercetare, comisii de examen și concurs 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare laboratoare didactice (Biochimie-Biomolecule-Ecotoxicologie), participarea ca 
membru în diferite contracte de cercetare obţinute pe baza de competitie naţională, 
coordonarea activității de cercetare a studenților și de elaborare a lucrărilor de disertație, 
licență sau prezentate la sesiuni științifice studențești. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizare de metode fizico-chimice și biochimice de analiză: spectrofotometrie UV-vis,  
electroforeză. Utilizare programe specifice de colectare şi analiză a datelor experimentale 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  Utilizare a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) 
 

Informaţii suplimentare 
Afilieri profesionale 

 

     
Societatea Română de Biochimie și Biologie Moleculară (membru)  
Societatea de Chimie din România (membru) 

  
  

Anexe Lista de lucrări 

 
 
 
      Data completării          Semnătura 
      ianuarie 2022                               Lect. dr. G. Ciobanu 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

