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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

28/09/2015–Prezent Student doctorand
USAMVB „Regele Mihai I al României”, Facultatea de Medicină Veterinară
Calea Aradului, nr. 119, 300645 Timi oara (România) ș

▪ Cercetare tiin ifică în domeniul protec iei mediului i sănătă ii omului i animalelor, în acord cu ș ț ț ș ț ș
tema de doctorat (Integrarea nepoluantă a de eurilor menajere i efectul poluării domestice asupraș ș
mediului i sănătă ii omului)ș ț

▪ Activitate didactică - lucrări practice la disciplinele Etologie, Igienă veterinară i protec ia mediului, ș ț
Bunăstarea i protec ia animalelor, Fiziologieș ț

Tipul sau sectorul de activitate Medicină Veterinară 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

09/11/2015–20/11/2015 Stagiu de ini iereț
AQUATIM S.A., Sta ia de Epurare Timi oaraț ș
str. Carpenului, 307382 Timi oara (România) ș

Competen e profesionale dobânditeț

▪ însu irea cuno tin elor privind diferite tipuri de tehnologii de epurareș ș ț

▪ recoltarea probelor de apă uzată, efectuarea i interpretarea analizelor parametrilor de calitate a ș
apelor uzate i nămoluluiș   

2009–2015 Doctor medic veterinar/Diplomă de licen ă Seria C Nr. 0017874ț
USAMVB „Regele Mihai I al României”, Facultatea de Medicină Veterinară, Timi oara ș
(România) 

tiin e medicale veterinareȘ ț

2009–2012 Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică - 
nivelul I/Seria Ad Nr. 0017352
USAMVB „Regele Mihai I al României”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Timi oara (România) ș

Psihologia educa iei, Pedagogie (Teoria i metodologia curriculum-ului, Teoria i metodologia ț ș ș
evaluării), Didactica specialită ii, Managementul clasei de elevi, Instruire asistată de calculator, ț
Practică pedagogică în învă ământul preuniversitar obligatoriuț

2005–2009 Diplomă de bacalaureat/Seria X Nr. 0076501
Colegiul Na ional „Coriolan Brediceanu”, Lugoj (România) ț

Filieră teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică

COMPETENŢE PERSONALE
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 Curriculum vitae  Cristina-Mirabela Ga parș

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C1 C1 B2

franceză B1 B1 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Foarte bune abilită i de comunicare, de interac ionare interpersonalăț ț  i de empatizare, dobândite în ș
urma:

▪  activită ilor de voluntariat, desfă urate în timpul liceului, în cadrul unei institu ii de ajutorare i ț ș ț ș
integrare  în societate a tinerilor institu ionaliza i, după împlinirea vârstei de 18 ani i în cadrul ț ț ș
Asocia iei Persoanelor cu Handicap „Handilug”, din Lugoj;ț  

▪ activită ilor didactice desfă urate în perioada doctoratuluiț ș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Spirit de echipă, precum i bune competen e de organizare i distribuire a sarcinilor în cadrul unei ș ț ș
echipe, formate în decursul celor apte ani de practicare a sportului de performan ă (volei) i de-a ș ț ș
lungul anilor de studii universitare, ca ef de grupă.ș

Perseveren ă, spirit analitic, capacitate de structurare, spre oț  bună finalizare, a activită ilor individuale.ț  

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Experien ă clinică i de laborator (microbiologie i igienă), dobândită în urma studiilor de licen ă, a ț ș ș ț
stagiilor de practică voluntară în diverse cabinete veterinare particulare i laș  circumscrip iaț  sanitară 
veterinară Darova, jude ul Timi  i a studiilor doctorale.ț ș ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar
Utilizator

independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Atestat de competen e profesionale Seria D Nr. 0006998 - competen e de operare pe calculator de nivel mediuț ț
de programare 

Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)

 

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii 15 lucrări tiin ifice publicate în reviste de specialitate i un îndrumător de lucrări practice (co-ș ț ș
autor), dintre care:

▪ reviste cotate ISI - o lucrare (prim-autor)

▪ reviste indexate BDI - 8 lucrări (5 prim-autor, 3 co-autor)

▪ volumele unor manifestări tiin ifice sau reviste, neindexate - 6 (5 prim-autor, 1 co-autor)ș ț
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   ECV 2020-01-29T09:08:15.986Z 2020-02-05T12:16:27.655Z V3.4 EWA Europass CV true              Cristina-Mirabela Gașpar    str. Cornet, nr. 67 305500 Lugoj  RO România  gasparcristina99@yahoo.com   (+04) 072 701 1578  mobile Mobil    F Feminin   RO română      true  Student doctorand <ul><li>Cercetare științifică în domeniul protecției mediului și sănătății omului și animalelor, în acord cu tema de doctorat (Integrarea nepoluantă a deșeurilor menajere și efectul poluării domestice asupra mediului și sănătății omului)</li><li>Activitate didactică - lucrări practice la disciplinele Etologie, Igienă veterinară și protecția mediului, Bunăstarea și protecția animalelor, Fiziologie</li></ul>  USAMVB „Regele Mihai I al României”, Facultatea de Medicină Veterinară    Calea Aradului, nr. 119 300645 Timișoara  RO România  Medicină Veterinară      false Stagiu de inițiere <p>Competențe profesionale dobândite</p><ul><li>însușirea cunoștințelor privind diferite tipuri de tehnologii de epurare</li><li>recoltarea probelor de apă uzată, efectuarea și interpretarea analizelor parametrilor de calitate a apelor uzate și nămolului  </li></ul>  AQUATIM S.A., Stația de Epurare Timișoara    str. Carpenului 307382 Timișoara  RO România     false Doctor medic veterinar/Diplomă de licență Seria C Nr. 0017874 <p>Științe medicale veterinare</p>  USAMVB „Regele Mihai I al României”, Facultatea de Medicină Veterinară    Timișoara  RO România     false Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I/Seria Ad Nr. 0017352 <p>Psihologia educației, Pedagogie (Teoria și metodologia curriculum-ului, Teoria și metodologia evaluării), Didactica specialității, Managementul clasei de elevi, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu</p>  USAMVB „Regele Mihai I al României”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic    Timișoara  RO România     false Diplomă de bacalaureat/Seria X Nr. 0076501 <p>Filieră teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică</p>  Colegiul Național „Coriolan Brediceanu”    Lugoj  RO România      ro română     en engleză  C1 C1 C1 C1 B2   fr franceză  B1 B1 A2 A2 A2  <p>Foarte bune abilități de comunicare, de interacționare interpersonală și de empatizare, dobândite în urma:</p><ul><li> activităților de voluntariat, desfășurate în timpul liceului, în cadrul unei instituții de ajutorare și integrare  în societate a tinerilor instituționalizați, după împlinirea vârstei de 18 ani și în cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap „Handilug”, din Lugoj; </li><li>activităților didactice desfășurate în perioada doctoratului</li></ul>  <p>Spirit de echipă, precum și bune competențe de organizare și distribuire a sarcinilor în cadrul unei echipe, formate în decursul celor șapte ani de practicare a sportului de performanță (volei) și de-a lungul anilor de studii universitare, ca șef de grupă.</p><p>Perseverență, spirit analitic, capacitate de structurare, spre o bună finalizare, a activităților individuale. </p>  <p>Experiență clinică și de laborator (microbiologie și igienă), dobândită în urma studiilor de licență, a stagiilor de practică voluntară în diverse cabinete veterinare particulare și la circumscripția sanitară veterinară Darova, județul Timiș și a studiilor doctorale.</p>  <p>Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)</p><p> </p>  C C B A B   Atestat de competențe profesionale Seria D Nr. 0006998 - competențe de operare pe calculator de nivel mediu de programare   B    publications Publicaţii <p>15 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate și un îndrumător de lucrări practice (co-autor), dintre care:</p><ul><li>reviste cotate ISI - o lucrare (prim-autor)</li><li>reviste indexate BDI - 8 lucrări (5 prim-autor, 3 co-autor)</li><li>volumele unor manifestări științifice sau reviste, neindexate - 6 (5 prim-autor, 1 co-autor)</li></ul> 

