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Curriculum vitae  

Europass  

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciobotaru Nicoleta 
Adresa Brăila, România 

Telefon 0745059580  

E-mail nicoleta.ciobotaru@ugal.ro, nicoleta.ciobotaru.br@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 19.08.1986 
  

Sex Feminin  
  

  

Perioada  2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Șef Lucrari asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul specializării Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice, disciplinele:  
- Metode fizico-chimice de analiză – laborator 
- Managementul integrat al deseurilor – proiect 
- Tehnologii de tratare, neutralizare și conservare a substanțelor poluante – proiect/laborator, etc.  

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  2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul specializării Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice, disciplinele:  
- Tehnologii si echipamente de protejare si epurare a apelor – proiect/lucrări de laborator 
- Surse de radiații și tehnici de protecție - proiect 
- Ecuații fizice-matematice - seminar 
- Chimie - laborator 
- Fizica atmosferei – seminar, etc. 

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   2010 – 2018 

Funcţia sau postul ocupat Consultant vânzari 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prezentarea serviciilor societăți producatoare sau importatoare, în vederea preluării 
responsabilității pentru îndeplinirea obectivelor de reciclare ambalaje conform legislației. 
- consultanță pentru clienții deja aduși în companie prin contract 

Numele şi adresa angajatorului   Ecologic 3R SA 
  B-dul Al.I.Cuza 152, Brăila, Tel. 0239. 610.260 

Website: www.ecologic3r.ro   

Sectorul de activitate - Domeniul vanzari 
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Perioada   2009 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Operator casierie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- inregistrarea in sistemul informatic a remiterilor/colectarilor de numerar; 
- numararea si procesarea bancnotelor si monedelor primite din colectarile efectuate de la 
clientii bancii. 

Numele şi adresa angajatorului   BCR Procesare SRL– Sucursala Centrala Braila 
  Braila, Calea Calarasilor, nr. 17, Tel. 0239. 614.918,  

Website: www.bcr.ro   

Sectorul de activitate - Domeniul bancar 
  

  

Perioada   aprilie - iulie 2009 şi mai - iunie 2008 (sezonier) 

Funcţia sau postul ocupat Operator de baze de date 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Introducerea cererilor de sprijin pe suprafaţă în baza de date 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură-Centrul Judeţean Brăila 
Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 58 , Tel. 0239.625.153  E-mail: apia.braila.@apia.org.ro  
Website www.apia.org.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- administrarea schemelor de sprijin - “ajutoare” de stat pe sector zootehnic şi vegetal 
- consiliere agricolă 

  

  

Perioada   iunie - septembrie 2008 şi  iunie - septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Costumer service 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Încasare facturi, întocmire cec-uri, efectuare Moneygram, developare foto, închiriere DVD-uri, 
vânzare produse din cadrul departamentului, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Raleys Superstores - prin programul pentru studenti Work & Travel 
930 Tahoe Blvd, Incline Vlg, Nevada, Statele Unite ale Americii, Tel. 775-8313400,  
Website www.raleys.com    

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- Supermarket din cadrul lanţului comercial Raleys Superstores 
- Domeniul Vânzări/Costumer service 

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 - 2017 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat/Diploma eliberata in data de 25.11.2017; Ordin Ministru nr. 5298/05.10.2017 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor - Inginerie Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi,  
Facultatea de Inginerie și Agronomie Braila 

  

Perioada 2009 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi,  
Facultatea de Inginerie Brăila,  
Domeniul Ingineria si Protectia Mediului 

  

  

Perioada 2005 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat (șefă de promoție, media 9,67) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila,  
Domeniul Ingineria Mediului, Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice 
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Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul teoretic “D.P. Perpessicius” Brăila,  
Profil Matematică – Informatică  

  
  

Alte diplome/Aptitudini şi 
competenţe personale 

- Atestat operator calculator 2005 
- Diploma Modul I,  Modul II si Modul III - PLM Adaptor (NX 7, Femap 10, NX 7.5)  
- Atestat contabilitate 2008-2009 
- Modul de pregătire psihopedagogică 2005-2008 

  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 
Utilizator  

experimentat   C2 
Utilizator  

experimentat   C2 
Utilizator  

experimentat   C1 
Utilizator  

experimentat C1 
Utilizator  
experimentat  

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

B2 Utilizator independent 

Limba spaniolă  A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 
a calculatorului 

  - Sisteme de operare (Nivel: avansat) – MS Office: Word™, Excel™, PowerPoint™,   
    Internet Explorer;    

- Web Design (Nivel: mediu);  
- Software (Nivel: mediu); 

Competenţe şi abilităţi sociale  - Spirit de echipă - am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la 
activităţile presupuse de proiectele de cercetare şi cele practice, atât ca student cât și ca asistent 
universitar; Ulterior, abilitățile de lucru în echipă au fost consolidate și la locurile de muncă avute 
până în prezent. 
 - Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în străinătate; 
 - Flexibilitate, spirit practic; persoană dinamică, cu aptitudini de comunicare, responsabilă şi 
interesată să-mi îndeplinesc sarcinile şi scopurile, urmărind permanent perfecţionarea profesională. 

Permis de conducere Categoria B (2008) 
 


