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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUTNARIU Gianina 

Adresă(e) Sat Ciurea,Comuna Ciurea,Iași,cod poştal 707080,România 

Telefon(oane)  Fix:     0232296373       
Mobil: 0749173987 

 

E-mail(uri) gianina.butnariu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 30.12.1986 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 1.09.2009-30.06.2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor biologie,limba engleză 

Numele şi adresa angajatorului SAM Voinești,Şcoala Ciurea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ȋnvățământ 

  

                                                 Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat 
             Numele și adresa angajatorului 

  Tipul activității sau sectorul de activitate 

1.02.2008-31.10 2008 
   Consilier/asistent manager 
   K Corporation Advertising 
   Public Relations 
 

                                                 Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
              Numele și adesa angajatorului 

   Tipul activității sau sectorul de activitate 

  1.04.2007-31.10 2007 
  Agent publicitate 
  Săptămânal Metropolis  
  Public Relations 

 
Perioada 

                         Funcția sau postul ocupat 
              Numele și adesa angajatorului                                           
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
      
 

 
1.02.2006-30.11.2006 
Agent imobiliar 
DCA Imobiliare SRL 
Public Relations 
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Educaţie şi formare 

 
 
 
 

Perioada 
                        Calificarea / diploma obţinută 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                 
furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
                        Calificarea / diploma obţinută 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                 
furnizorului de formare 

 
 

 
Perioada 

 
 

 
 
 
 
2012-prezent 
Doctorand,domeniul Horticultură,specializarea Entomologie şi Protecţia Plantelor 
 
Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad”,Iaşi 
 
 
August-septembrie 2011 
  
Certificat de acordare  a definitivării în învăţământ,specialitatea Biologie 
MECTS,Univ.”AL.I Cuza” Iaşi 
 
 
 
2008-2010 

 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de  masterat,domeniul Biologie,specializarea Biologia dezvoltării 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-abordarea interdisciplinară a dezvoltării ontogenetice şi filogenetice a organismelor vii,  focalizare 
asupra mecanismelor integrative ale dezvoltării acestora în mediul biotic şi abiotic de viaţă, modificat 
pe parcursul etapelor istorice ale apariţiei vieţii pe Terra,-citodiferențiere și morfogeneză vegetală;-
direcții aplicative ale teoriei sistemice ȋn biologia vegetală;-tehnici de microscopie electronică și 
fotonică;-dezvoltarea organismelor animale în condiții de stres;-organizare și evoluție ȋn lumea vie;-
particularități ȋn nutriția și reproducerea fungilor ;-organisme transgenice;-concepte fundamentale de 
dezvoltare la nivel molecular;-biomodelare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Universitatea „AL.I.Cuza”,Iași,Facultatea de biologie 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obținută 
 
               Disciplinele principale studiate  / 
         competențe profesionale dobândite 
 
 
    Numele și tipul instituției de ȋnvățământ                                                                                         

                           /furnizorul de formare 

2005-2008 
Diploma de licență,domeniul Ştiința mediului,specializarea Ecologie și protecția mediului 
 

-citologie și histologie vegetală;-morfologie și anatomie vegetală;-taxonomia vertebratelor și 
nevertebratelor;-biologie celulară;-anatomie umană;-chimie/biochimie;-ecologie;-biogeografie;-
arheozoologie;-genetică;evolutionism;-fitopatologie;-parazitologie;-hidrobiologie;-interrelaţii ȋn lumea vie;  
-informatică aplicată ȋn biologie;-fiziologie animală si vegetală;-limba franceză 
 
Universitatea „AL.I.Cuza”,Iași,Facultatea de biologie 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  C2  Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator  
experimentat 

C2  Utilizator 
experimentat 

C2  Utilizator  
experimentat 

C2 Utilizator  
experimentat 

Limba Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de comunicare, creativitate, dinamism, eficienţă,spirit de echipă: am experiența muncii în echipă 
încă din facultate, când am participat la activitățile presupuse de proiectele practice și de cercetare 
derulate în cadrul facultătii; am făcut parte din organizația ecologică a facultății numită Terris; 
am continuat să consolidez această experiență ca voluntar la organizația Salvați Copiii, Crucea Roşie. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de leadership, structurare, capacitate de sinteza, abilităţi decizionale: experiență bună a 
managementului de proiect și al echipei dobândită ȋn cadrul săptămânalului Metropolis,K Corporation 
Advertising, ȋnvățământ 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a programelor:Office,Pascal,Fox Pro,Corel Draw. 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionată de filosofie 

  

Permis de conducere Categoria B,obţinut la data de 18.07.2011  

Informaţii suplimentare Referințele pot fi furnizate la cerere 

  

  

 


