CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Ciobanu Irina - Gentiana

Adresă(e)

Strada Aleea Livezilor nr. 23, Sector 5, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)

Fix: -

Fax(uri)

-

E-mail(uri)

bajenarugentiana@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

20 Noiembrie1980

Fix: -0727822505

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la)

2004 – prezent

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM, nr.202, Splaiul Independentei, Sector 6, cod poștal 60021,
Bucuresti, România.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare si acreditare laborator analize

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi 











realizarea unor lucrari de cercetare stiintifica cu un grad ridicatde
complexitate;
efectuarea lucrarilor de cercetare stiintifica potrivit experientei si pregatirii;
diseminarea rezultatelor cercetarilor stiintifice prin publicare sau
comunicare la manifestari stiintifice nationale si internationale;
participarea la competitii de proiecte de cercetare pentru finantarea
activitatii laboratorului;
dezvoltarea continua a cunodtintelor stiintifice si tehnice prin utilizarea celor
mai bune practice si cele mai noi cunostiinte accesibile din domeniul specific
de activitate.;
desfasoara toate activitatile astfel incat sa se respecte cerintele standardului
SR EN ISO/CEI 17025 si ale propriei documentatii;
actioneaza in directia imbunatatirii continue a eficacitatii proceselor
sistemului de management;
intocmeste / revizuieste Instructiunile de lucru, Procedurile operationale;
supravegheaza executia masuratorilor conform procedurilor operationale;
coordoneaza personalul de executie pe timpul efectuarii masurarilor;
verifica si valideaza rezultatele si inregistrarile generate in timpul prelevarii/
masurarii;










raspunde de transportul si manipularea echipamentelor mobile utilizate la
prelevare/ masurare;
efectueaza studii de estimare a incertitudinii si studii de validare;
efectueaza studii analitice;
efectuaeaza calcule si exprima rezultatul in conformitate cu prevederile
procedurii operationale;
interpreteaza rezultatele obtinute in urma efectuarii incercarilor
realizarea unor lucrari de cercetare stiintifica cu un grad ridicatde
complexitate;
efectuarea lucrarilor de cercetare stiintifica potrivit experientei si pregatirii;
diseminarea rezultatelor cercetarilor stiintifice prin publicare sau comunicare
la manifestari stiintifice nationale si internationale;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la – până la)

2009 - 2015

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta
Materialelor,

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Chimie Analitica;
monitorizare de fond a apelor meteorice pentru a furniza informatii si
pentru a contribuii la fundamentarea de decizii corecte care sa permita si sa
stopeze fenomenele de agresiune impotriva mediului;
dezvoltarea si validarea de noi metode de analiză pentru identificarea şi
cuantificarea speciilor ionice prezente în apele meteorice şi corelarea
informaţiilor obţinute pentru prevenirea si inlaturarea poluarii, a diminuarii
efectelor ei asupra mediului inconjurator

Tipul calificării / diploma obţinută

Doctor in stiinte exacte, domeniul chimie

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Universitate publica acreditata

Perioada (de la – până la)

2004 - 2006

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie, ROMANIA

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Tehnologie Chimica si Cataliza

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de Dizertatie

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Universitate publica acreditata

Perioada (de la – până la)

2000 - 2004

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie, ROMANIA

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Tehnologie Chimica si Cataliza

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de Licenta

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional

Universitate publica acreditata

Perioada (de la – până la)

1996 - 200

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Liceul “N. Iorga”, Valenii de Munte, Prahova

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Profil matematica - fizica

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de Bacalaureat

Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ învăţământ în sistemul
naţional sau internaţional
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
dobândite în cursul vieţii şi carierei dar
care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau diplomă
Limba(ile) maternă(e)
Limba(ile) străină(e) cunoscută(e)
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe artistice
Muzică, desen, literatură etc.
Aptitudini şi competenţe şi
sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Romana.
Engleza
Bine
Bine
Bine

Franceza
Bine
-

Muzica, desen
sociabila, dinamica, comunicativa;
disciplina, punctualitate, constiinciozitate si politete;
tinuta si comportament echilibrat;
dorinta de a invata si dobandii noi cunostinte profesionale
Integritate profesionala, onestitate;
spirit creativ si inovator;
capacitatea de a lua decizii;
abilitatea pentru lucru in echipa;
preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual, perseverenta

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis(e) de conducere
Alte aptitudini şi competenţe
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior

Informaţii suplimentare

Utilizare:
- Ion Cromatograf;
- Spectrofotometru UV-VIS;
- Analizor multiparametru METTLER TOLEDO;
- prelevator pulberi PM 10, PM 2,5 si pulberi totale in suspensie din aerul
atmosferic, model ECHO PM;
- sistem de prelevare izocinetica de pulberi totale din emisii „ISOSTACK
BASIC”,
- prelevator gaze de ardere (O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2, NOx, CxHy ) din
emisii „TESTO 350XL”;
- Utilizare calculator: pachet Office, Internet.
Categoria B 2011
Cursuri/Training-uri:
- curs RENAR, cu tema: ”Prezentarea cerințelor SR EN ISO/CEI1
7025:2005”Cerinte pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonării”;
- curs FiaTest, cu tema: ”Validarea metodelor de analiza. Aspecte practice
si instrumente informatice”;
LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

