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Curriculum vitae  

Europas s   

                                                                                    
Informaţii personale  

Nume / Prenume Brancu Florina – Anna - Maria 

Adresă Timişoara,  Strada Intrarea Roma, nr.3 

Telefoane Mobil: 0769503885 

E-mail anna.brancu@yahoo.com 
Naţionalitate Română 

Data naşterii 18.06.1993 

Sex Femin in 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional  

Biochimist- Laborator 
Domeniul Medical  

Experienţa profesională  

Perioada 11.08.2014- 31.12.2014 

19.08.2013- 31.12.2013 
 

Funcţia sau postul ocupat Biochimist - voluntariat 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Militar de Urgență “Dr. Victor Popescu”, Timișoara, Str. Gh.Lazăr Nr.7 

Tipul activ ităţii sau sectorul de 
activitate 

Laborator de analize medicale  

Educaţie şi formare   

Perioada 01.10.2012- prezent 

Calificarea / dip loma obţinută Biochimist 

Discip linele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Biochimie clin ică, Biochimie descriptivă, Biochimia acizilor nucleici, Chimie anorganică, 
Chimie organică, Microbio logie generală,   Biologie celulară, Biofizică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furn izorului de 
formare 

Universitatea de Vest din Timișoara,  Facultatea de Chimie- Bio logie- Geografie, 

Departamentul de Bio logie- Chimie  

Perioada 01.10.2012- prezent 

Calificarea / dip loma obţinută Modul Psihopedagogic Nivel I 

Discip linele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia educației, Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi 
metodologia evaluării, Didactica specialităţii: BIOCHIMIE 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furn izorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic  

Calificarea / dip loma obţinută Diplomă Bacalaureat- Profil Matemat ică- informat ică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furn izorului de 

formare 

Liceul Hercu les, Băile Herculane, Strada Trandafirilor, n r.36 

Discip linele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Matematică, Informatică, Chimie, Biologie, Fizică  

Perioada 09. 2008-07. 2012 
Calificarea / dip loma obţinută Atestat de Competențe profesionale OPERARE CALCULATOR  

Discip linele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Office Word, Excel, Power Po int, Html, Microsoft Windows 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furn izorului de 

formare 

Liceul Hercu les, Bă ile Herculane 
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Perioada 09. 2008-07. 2012 
Calificarea / dip loma obţinută Cert ificat de Competențe Digitale- Utilizator Avansat 

Discip linele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Microsoft Windows, Office  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furn izorului de 

formare 

Liceul Hercu les, Bă ile Herculane  

Aptitudini şi competenţe 

personale  

 

Limba maternă Română 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire  Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză  B1 Utilizator 

indepen-

dent 

B2 Utilizator 

inde-

pendent 

B1 Utilizator 

indepen-

dent 

B1 Utiliza-

tor 

indepen- 

dent 

B2 Utilizator 

indepen-

dent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: sociabilă , punctuală, spirit de iniț iativă, comunicativă, adaptabilă, 
flexib ilă, serioasă, experiențe dobândite atât în cadrul facultății prin part iciparea la 

evenimente, seminarii, cât și în cadru l activ ităților de voluntariat ș i a stagiilor de pract ică  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice  

Mă adaptez și învăț cu ușurință orice program și aparat tehnic de care am nevoie pentru 

desfășurarea activității; putere de muncă în condiții de stres, disciplinată, capacitate de a 

lucra în colectiv. 
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea diferitelor aparaturi utilizate în laboratoarele de ch imie ș i bio logie, p recum: 

microscop binocular , centrifugă, autoclav, pH-metru Sys mex kx 21, Analizator AVL 

9180, coagulometru , Diru i H – 100 Urine Analyzer, termostat electric de laborator; fax, 

scanner, imprimantă 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorulu i 

Web Browsing, Office, Instalare software, Email 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: lectură, drumeț ii 

Informaţii suplimentare   Part icipare la proiectul ,,Caravana Carierei”, p roiect implementat de către Biroul                    
  Naț ional  Sindical prin Programul Operaț ional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane        

  2007-2013 

Permis de conducere Categoria B 07.07.2011 

  
  

 

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

