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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Boldura Oana-Maria 

Adresă(e) Str. Regimentul 6 Artilerie Grea, nr.9, ap. 11, Timisoara, jud. Timis,  

Telefon(oane) - Mobil: 0761324597 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) oanaboldura@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 06.02.1981 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 23.02.2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica conforma cu fisa postului  

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Chimie, Biochimie si Biologie Moleculara 

Perioada 10.2014 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conforma cu proiectul  in cadrul caruia s-a ocupat postul 

Numele şi adresa angajatorului UMF,,Victor Babes”. Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Biochimie si Biologie Moleculara 

Perioada 01.2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conforma cu proiectul  in cadrul caruia s-a ocupat postul 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Biotehnologie. 

Perioada 01.2011 – 12.2012 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator Postdoctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conforma cu proiectul  in cadrul caruia s-a ocupat postul, activitate didactica 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Biotehnologie, Biologie moleculara, Gemomica 

Perioada 01.2010 – 01.2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conforma cu proiectul  in cadrul caruia s-a ocupat postul 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Biotehnologie 

Perioada 01.10.2005 – 10.2009 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu fracventa 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregatire prin doctorantuira, activitate de cercetare in cadrul disciplinei, activitate didactica 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Biotehnologie, Biologie moleculara, Gemomica  

  

Educaţie şi formare  
  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologie farmaceutică, Biologia organului cutanat, Cosmetovigilenta, Dermatofarmacie. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF ,,Victor Babes’’ Timisoara/ Program de Studii Masterale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2014, Master in Stiinte, domeniul Farmacie. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologie vegetala/experienta in Genetica moleculara, Ameliorarea plantelor, Investigarea 
mecanismelor moleculare, Markeri moleculari 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timisora / Programul de pregatire prin doctorantura 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2010, Doctor in Stiinte, domeniul Horticultura 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manipulare genetica la plante/ experienta inTehnici de experimentare in Biologie moleculara, Markeri 
moleculari. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2007 Master in Stiinte, domeniul Horticultura. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Genetica moleculara, Biotehnologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Cercetari Biologice al Academiei Ungare de Stiinte, Szeged. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2008/ Specialist Genetica Moleculara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie genetica in agricultura/ Biochimie, Fiziologie, Genetica, Biologie moleculara, Genomica. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2005, Inginer diplomat, domeniul Horticultura 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Engleza  C2  C2  C2  C2  C2  

Franceza  B2  B2  B1  B1  B1  

Maghiara  B1  B1  A2  A2  A1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Inegrarea in colectiv, abilitati excelente pentru munca in echipa si sub coordonare, dobandite pe 
parcursul  programului de pregatire prin doctorantura, a stagiilor de pregatire internationala.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenta in pregatirea si derularea experientelor de laborator, in indrumatea colectivului 
participant, dobandite in cadrul proiectelor de cercetare si a activitatii didactice desfasurate. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Excelente competente si aptitudini tehnice pentru cercetarea de laborator, faniliarizata cu tehnicile 
moderne de experimentare, acuratete si discernamant in interpretarea rezultatelor, dobandite pe 
parcursul  programului de pregatire prin doctorantura, in cadrul proiectelor de cercetare derulate si a , 
a stagiilor de pregatire internationala.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Familiara cu pachetul MS-Office, Internet Explorer, Bioinformatica si Baze de Date online si cu 
programe de interpretare a datelor obtinute prin metodologia de cercetare, dobandite pe parcursul  
programului de pregatire prin doctorantura, in cadrul proiectelor de cercetare derulate si  a stagiilor de 
pregatire internationala. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Excelente aptitudini de comunicare, disponibilitate si putere de munca in program prelungit 
  

 
 

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

