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CURRICULUM VITAE     
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Cioromele Gabriela Alina 

Adresă(e) Calea Călăraşilor nr.23, Brǎila, România 

Telefon(oane) Mobil: 0726193370 

E-mail(uri) acioromele@ugal.ro 

Naţionalitate română 

Data naşterii 28.01.1978 

Sex F 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați,  
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila,  
Departamentul Mediu, Inginerie Aplicată și Agronomie / Invătământ superior 

Experienţa profesională  

Perioada 
Februarie 2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări dr. ing. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică: 
Susţinerea cursurilor: Botanică şi Fiziologie vegetală   
Îndrumare lucrări de diplomă; 
Îndrumare studenţi în elaborarea de articole. 

Activitate de cercetare în domeniul Științe inginerești/ Agricultură 
Membru în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă Agricolă şi Mediu Lunca. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”  din Galaţi - Facultatea de Inginerie şi Agronomie  din 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada septembrie 2016 – iulie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice: Susţinerea cursurilor: Pomicultură, Legumicultură şi Agrotehnică   

Îndrumare lucrări de diplomă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat ,,B.P. Haşdeu” din Cahul, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior  

Perioada Februarie 2007- martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Asist.univ. drd. ing. 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică: 
Susţinerea lucrǎrilor de laborator la disciplinele:Botanică, Agrotehnică, Îmbunătăţiri 

funciare. 
Îndrumare lucrări de diplomă; 
Îndrumare studenţi în elaborarea de articole. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Inginerie din Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada Octombrie 2004-martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică: 
Susţinerea lucrǎrilor de laborator la disciplinele: Introducere în agricultură, Ecologie, 

Agrotehnică, Genetică 
Îndrumare studenţi în elaborarea de articole. 
Activitate de cercetare ştiinţifică: 
Domeniu de interes: Cultura plantelor de câmp. 

Educaţie şi formare  

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Specializare postuniversitară în Mentorat educaţional în mediul academic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi 

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Specializare postuniversitară în Strategii didactice inovative 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Specializare postuniversitara în Dezvoltator de e-Learning (seria J nr. 00150600) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea instrumentelor TIC în predare, Instrumente avansate TIC interactive în predare, 
pentru elevii şi studenţii cu dizabilităţi / 
Competenţe şi abilităţi TIC  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Specializare postuniversitara în Pedagog de recuperare (seria: J nr. 00150547) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Deficienţe mintale, ADHD, Autism, Dificultăţi de învăţare, Tulburările de limbaj, Deficienţe 
de auz, Deficienţe de vedere, Deficienţe senzoriale şi fizice/ Competenţe în mentorat 
educaţional al persoanelor cu dizabilităţi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi 

Perioada  2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută  Master în Inginerie Mediului/Diplomă de Master, Seria B, nr.0032786 
Specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de prevenire a poluării, Reabilitarea zonelor limitrofe unităţior industriale poluante, 
Politici şi strategii de mediu 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

6 (CISE) 

Perioada 2005 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Inginerie Industrială, Titlul tezei: ,, Cercetări privind fundamentarea 
ingineriei exploatării durabile a ecosistemelor agricole din Insula Mare a Brăilei” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunǎrea de Jos” din Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 (CISE) 

Perioada 01.10.2003- 06.06.2004  

Calificarea / diploma obţinută Master în Management/Diplomă de Master, Seria D, nr. 0004945 
Specializarea Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management financiar, Managemetul afacerilor economice, Managementul analizei şi 
evaluării firmei, Economia şi protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea ,,Constantin Brâncovea Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” din 
Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 (CISE) 

Perioada 1997 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de Inginer diplomat în profilul Agricol/Diplomă de licenţă, Seria C, nr. 0010479 
Specializarea Agricultură  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fitotehnie; Agrotehnică, Fiziologie; Pedologie; Legumicultură;Pomicultură; 
Fitopatologie; Entomologie; Tehnică experimentală; Metodologii şi tehnici de producere 
a seminţelor şi a materialului semincer. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de 
Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

5 (CISE) 

Limba(i) maternă(e)   Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  
Nivel european (*) 

Înţelegere Vorbire  Scriere  

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 

Franceză A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 

 
 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

Capacitate bună de a lucra în echipă și independent, de adaptare la medii 
multiculturale, comunicare foarte bună 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru în Comisiile de finalizare ale programelor de studii de licenţă, din domeniul 
Agricol 
Activitate de tutoriat la specializare de licenţa Agricultură, domeniul Agricol, Facultatea de 
Inginerie şi Agronomie din Braila 
Membru în Comisia Sesiunii Ştiinţifice studenteşti a Facultaţii de Inginerie şi Agronomie 
din Braila 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de laborator în cadrul lucrǎrilor de laborator la disciplinele: 

Botanicǎ, Fiziologie şi Fitopatologie. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe de operare PC (MS Office: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer) 

Informaţii suplimentare privind rezultatele activităţii profesionale şi apartenenţa la asociaţii profesionale 
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Activitate de expertiză și 
evaluare: 

     Membru în comisia de licență, specializarea Inginerie și Management în Agricultură, 
Universitatea de Stat ,,B.P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova. 

     Membru - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale pentru obţinerea 
certificatului de calificare profesională nivel 3, sesiunea iulie 2019, Domeniul 
Agricultură, Calificarea Agricultor culturi de câmp; Centrul Şcolar de Educație Incluzivă 
Brăila (Decizia ISJ Brăila, nr.397 din 10 iulie 2019); 

    Membru - Comisia pentru certificarea competenţelor profesionale pentru obţinerea 
certificatului de calificare profesională nivel 3, sesiunea iulie 2018, Domeniul 
Agricultură, Calificarea Agricultor culturi de câmp; Centrul Şcolar de Educație Incluzivă 
Brăila (Decizia ISJ Brăila, nr.478 din 13 iulie 2018); 

    Afilieri la organizaţii profesionale internaţionale recunoscute:  

       ▪ - membru al Asociaţiei de Mediu din Balcani (B.E.N.A) 

    Afilieri la organizaţii profesionale naţionale recunoscute:  

       ▪ - membru al Societăţii Naţionale Române pentru Ştiinţa Solului (SNRSS);  

       ▪ - membru al Asociaţiei Filiala Naţională Română CIEC.  

Alte forme de instruire absolvite 

 -Pregătire psiho-pedagogică – curs 1997-2001/Certificat de absolvire seria D, nr. 
0031340; 
-Consultant afaceri în agricultură curs 2009/Certificat de competenţe profesionale, seria 
B, nr. 001029; 
- Agricultor pentru culturi de câmp ecologice, curs 2009/Certificat de competenţe 
profesionale, seria B, nr. 000988; 
Pregătire antreprenorială 
-28.11.2014 – Instruirea on-line a furnizorilor de servicii de sprijin pentru IMM-urile din 
domeniul horticulturii şi al creşterii animalelor-/Certificat de participare,  
-10.02-23.02.2010 (40 ore)Manager proiect – Certificat de absolvire, seria G nr. 
00083283 
-29.10.2018-04.11.2018 (40 ore) Formator – certificat de absolvire (seria L nr. 
00366167); 

Permis(e) de conducere Categoria B  

Declar pe propria răspundere  sunt conforme cu realitatea şi se referă la propriile activităţi, contribuţii şi realizări. 
 
Data 
05.06.2020            Semnătura 

                           Cioromele Gabriela Alina 
 


