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CURRICULUM VITAE 

 

 
    INFORMAŢII PERSONALE                | 

    Nume şi prenume                     | __Negrea Raluca Florentina_____________ 

                                        | 

    Adresă (numărul, strada, cod poştal,|Fraţii Cătina, bl B5, sc D, ap 16,110324  

    oraş,ţara)                          | Pitești, România_______________________ 

    Telefon                             |___0740335656___________________________ 

    Fax                                 |__-_____________________________________ 

    E-mail                              |_raluca.negrea@nuclear.ro_______________ 

    Naţionalitate                       |_Română_________________________________ 

    Data naşterii (ziua, luna, anul)    |_02.11.1982_____________________________  

                                        | 

    EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ             |________________________________________   

  (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă|________________________________________            

   profesională pertinentă, începând cu |________________________________________  

   cea mai recentă dintre acestea)     |________________________________________  

    * Perioada (de la - până la)        |___2007-prezent_________________________ 

                                        | 

    * Numele şi adresa angajatorului    |___ RAAN ICN PITEȘTI____________________ 

    * Tipul activităţii sau sectorul de |__Cercetare_____________________________ 

      activitate                        |________________________________________ 

                                        | 

    * Funcţia sau postul ocupat         |___Cercetător științific________________ 

                                        | 

    * Principalele activităţi şi        |_Operator END (RX și PT) _______________ 

      responsabilităţi                  |________________________________________ 

                                        |________________________________________ 

    EDUCAŢIE ŞI FORMARE                 |________________________________________ 

    * Perioada (de la - până la)        |__2007-2008_____________________________ 

   (Descrieţi separat fiecare formă de  |Master Știința și Tehnologia Materialelor 

   învăţământ şi program de formare     |-Universitatea din Pitești______________ 

   profesională urmate, începând cu cea |__2002-2007_____________________________ 

   mai recentă)                         |Inginer Diplomat-Universitatea din Pitești 

    * Numele şi tipul instituţiei de    |__Inginerie-Fizică______________________ 

    învăţământ şi al organizaţiei       |________________________________________ 

      profesionale prin care s-a        |________________________________________ 

      realizat formarea profesională    |________________________________________ 

    * Domeniul studiat/aptitudini       |________________________________________ 

      ocupaţionale                      |________________________________________ 

    * Tipul calificării/diploma         |________________________________________ 

      obţinută                          |________________________________________ 

    * Nivelul de clasificare a formei   |________________________________________ 

      de instruire/învăţământ           |________________________________________ 

    Aptitudini şi competenţe            |  

    organizatorice                      |________________________________________  

    De exemplu coordonaţi sau conduceţi |_Disponibilitate de lucru în echipă_____ 
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    activitatea altor persoane, proiecte|_Profesionalism și capacitate foarte bună 

    şi gestionaţi bugete; la locul de   |__de organizare și coordonare___________ 

    muncă, în acţiuni voluntare (de     |________________________________________ 

    exemplu în domenii culturale sau    |Open-minded, sociabilă__________________ 

    sportive) sau la domiciliu.         |_bune aptitudini de comunicare__________ 

    (Descrieţi aceste aptitudini şi     |________________________________________ 

    indicaţi contextul în care le-aţi   |________________________________________ 

    dobândit)                           |________________________________________ 

                                        | 

    Aptitudini şi competenţe tehnice    |Competențe digitale de : Windows, Office  

    (utilizare calculator, anumite      |Adobe Acrobat, Adobe Photoshop__________  

    tipuri de echipamente, maşini etc.) |________________________________________  

    (Descrieţi aceste aptitudini şi     |________________________________________ 

    indicaţi contextul în care le-aţi   |________________________________________ 

    dobândit)                           |________________________________________                                    

    Alte aptitudini şi competenţe       |_Nivel experimentat engleză_____________ 

    Competenţe care nu au mai fost      |_Nivel elementar franceză_______________ 

    menţionate anterior                 |_Permis conducere B_____________________ 

    (Descrieţi aceste aptitudini şi     |________________________________________ 

    indicaţi contextul în care le-aţi   |________________________________________ 

    dobândit)                           |________________________________________ 

    INFORMAŢII SUPLIMENTARE             |________________________________________  

    (Indicaţi alte informaţii utile şi  |________________________________________ 

    care nu au fost menţionate, de      |________________________________________ 

    exemplu persoane de contact,        |________________________________________ 

    referinţe etc.)                     |________________________________________ 

                                        | 

    ANEXE                               |________________________________________ 

    (Enumeraţi documentele ataşate      |________________________________________ 

     CV-ului, dacă este cazul).         |________________________________________ 

 

  Data_25.10.2021___      Semnătura, 

                        

 

 


