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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Şerban, Anca  

Adresă(e) Brăila, România 

Telefon(oane)    

E-mail(uri) anca.serban@ugal.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24.04.1979 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați  
Învățământ Superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.10.2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  didactice, de cercetare în domeniul ingineriei mediului 
Elaborare lucrări de licenţă şi lucrări pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila, Str. Calea Călăraşilor nr. 29, 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 10.02.2011-01.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  didactice, cercetare în domeniul protecţiei mediului 
Elaborare lucrări de licenţă şi lucrări pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila, Str. Calea Călăraşilor nr. 29, 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 19.01.2010-10.02.2011 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  didactice, cercetare în domeniul protecţiei mediului 
Elaborare lucrări de licenţă şi lucrări pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila, Str. Calea Călăraşilor nr. 29, 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Perioada 02.03.2009-19.01.2010 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  didactice, cercetare în domeniul protecţiei mediului 
Elaborare lucrări pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila, Str. Calea Călăraşilor nr. 29, 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 01.11.2005-02.03.2009 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  didactice, cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila, Str. Calea Călăraşilor nr. 29, 
Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 11.04.2005-16.11.2005 

Funcţia sau postul ocupat Referent-operator calculator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de evaluare a dosarelor de pensie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul naţional de cercetare ştiinţifică în domeniul muncii şi protecţiei sociale, str. Latina nr.8, sector 
2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecţie socială 
  

Perioada 01.08.2004-21.02.2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de secretariat şi contabilitate primară 

Numele şi adresa angajatorului S.C.Acidor Trade SRL, str. Octav Doicescu, Bl. A7, Ap. 39, Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestări servicii 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Masterat Ingineria şi Protecţia Mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria şi protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ postuniversitar 

  

Perioada 2005-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Inginerie Mecanică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie mecanică/ Ingineria şi protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii, practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Curs de iniţiere în contabilitate şi contabilitate asistată de calculator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate primară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Computer School, Ministerul  Educaţiei şi Cercetării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postliceal 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, adaptabilitate la diferite condiţii de lucru 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de lucru în cadrul proiectelor de cercetare, de conducere a proiectelor de licenţă și 
disertație; Membru al comisiei de examen/referat din stagiul doctoral, Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi 2013-2016;  Membru al comisiei de organizare a sesiunii științifice studențești a FI(A)B 2010-
2017 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de lucru in cadrul laboratorului de chimie 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Excel, Power Point, Internet 

  

Informaţii suplimentare -Cărţi publicate -1 
-Lucrări ştiinţifice:  
      -Isi Proceedings: 1 
      -Conferinţe internaţionale: 7 
      -Anale universitare: 17 
      - Reviste ştiinţifice: 4 
-Granturi de cercetare: 1 

  

Anexe  

 
 

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