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EUROPEAN                        
CURRICULUM VITAE  

 
  

INFORMATII PERSONALE   

Nume: GĂLAN Florentina 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
Perioada: 
 
Numele și tipul instituției de 
învățământ și al organizației 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 
Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 
 
Tipul calificării/diploma opținută 
 
Nivelul de calificare a formei de 
instruire/înățământ 

 
 
01.10.2014 – prezent 
 
Universitatea Politehnică din București, Școala Doctorală de Energetică 
 

 

 

 

Inginerie Energetică 
 
 
 
 
 
doctorand, anul IV 
 
 

 

Perioada : 
 

2014-2019 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 

 Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
 

 Program de studii universitare de master ”Materiale și tehnologii 
nucleare” 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 
 

  

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 
 

 Master 
 
 

Perioada : 
 

09.01.2014 –10.07.2014 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 

 Institutul de Cercetări  Nucleare - Mioveni 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
 

 Stagiu de practică în vederea elaborării lucrării de disertație 

 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 
 

 Master 
 
 

Perioada : 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
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 
 
Perioada : 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
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 

2012 – 2014 
 
Universitatea din Pitești, Departamentul pentru Pregătirea Persoalului 
Didactic 
 
 
 
Studii psihopedagogice Nivelul II 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 – 2012 
 
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe 
 
 
 
 
Specializarea Inginerie Fizică 
 
 
Diplomă de Licență, Inginer în domeniul Știinte Inginerești Aplicate 
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Perioada : 
 

07.02.2012 –21.07.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 

 Institutul de Cercetări  Nucleare - Mioveni 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
 

 Stagiu de practică în vederea elaborării lucrării de licență 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 
 

  

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 
 
 

 Licență 
 
 

Perioada : 
 

2008-2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 

Universitatea din Pitești, Departamentul pentru Pregătirea Persoalului 
Didactic 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
 

 Studii psihopedagogice Nivelul I 
 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 
 

Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţămân 
 
Perioada  
   
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională
   
Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 
 
 
20.03.2013 – 09.04.2013 
 
Grupul pentru Integrare European 
 
 
 
 
FORMATOR 
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Tipul calificării / diploma 
obţinută 
   
Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ  

 
Certificat de absolvire 
 
 

 

Perioada   14.03.2012 – 03.04.2012 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 

 S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L 
 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
 

 COMPETENȚE ANTREPRENORIALE 
 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 
 

 Certificat de absolvire 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 

  

Perioada  09.07.2012 – 24.07.2011 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 
 

Erasmus Intensive Programme, Institutul Politehnic din Bragansa, 
Portugalia 
 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
 

 International Business Management Intensive Programme 
 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 
 

 Certificat de absolvire 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 
Perioada  
   
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 

  
 
 
15.04.2010 – 30.04.2010 
 
Erasmus Intensive Programme, Kooperacijos Kolegija, Vilnius, Lituania 
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realizat formarea profesională
   
Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
   
Tipul calificării / diploma 
obţinută 
 
Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învăţământ 
 
Perioada  
   
Numele şi tipul instituţiei de 
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  
 

 
 
An Intensive Course of Managerial Competencies 
 
 
Certificat de absolvire 
 
 
 
 
 
13.02.2009 – 13.04.2009 
 
Erasmus Lifelong Learning Programme, Ansaldo Nucleare, Genova, Italia 
 
 
 
 
Domeniul nuclear 
 
 
Certificat de absolvire 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

Capacitate de a relaţiona optim cu cei din jur; 
Capacitate de adaptare excelentă la contextul social; 
O excelentă exprimare în scris; uşurinţa de a formula şi sintetiza idei din 
domenii diverse; 
Deprinderi practice şi tehnice dezvoltate; 
 

LIMBA MATERNA  Română 

  

LIMBI STRAINE 
CUNOSCUTE 

 
Limba engleză               Limba franceză                   Limba Italiana 

abilitatea de a citi       bine                                bine                                     bine 

abilitatea de a scrie       bine                                bine                                     bine 

abilitatea de a vorbi       bine                            satisfăcător                         satisfacător 

  

APTITUDINI SI 
COMPETENTE ARTISTICE 

     Desen (în școala generală și liceu am participat la diferite concursuri 
de desen și culoare pe suporturi diferite: lemn, pânză, frescă, al-secco, 
am redat în desen tehnic planul și schița de ansamblu ale liceului în care 
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am studiat. 
    Mai tarziu am realizat o lucrare al-secco pe un perete interior al liceului 
Armand Călinescu,cu temă liberă, lucrare ce poate fi interpretata estetic și 
astăzi.  

   

APTITUDINI SI 
COMPETENTE SOCIALE 

     Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, 
punctualitatea și onestitatea.  
     Ca șefă de an mi-am ajutat colegii ori de câte ori mi s-a cerut aceasta, 
dar am și câștigat experiență în relațiile de colegialitate și cele stuent-
profesor. 
 

      În cadrul unei burse în strainatate am elaborat și sustinut un program 
ce se baza pe tehnici de comuicare si conducere, astfel am înțeles și 
experimentat faptul că oriunde ne-am afla într-o organizare socială fiecare 
component în funcția pe care o ocupă, fie de conducere, fie de operare 
sau teren, rolul ocupantului este unul definitoriu în buna funcționare sau 
desfășurare a activitatilor de profil ale companiei. Tot aici am colaborat cu 
studenți din diverse părți ale lumii realizând astfel un schimb intercultural. 
      În cadrul ASUP Upit am desfăşurat activități în care s-a dovedit că 
munca de echipă este esenţială.  
  

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
ORGANIZATORICE 

     M-am implicat în diverse activităţi organizatorii (alături de profesori şi 
studenţi), precum:  
1.          Conferinte Internationale (SIEN 2015, CIEM 2015) ;  
2. Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti la 
secțiunea Fizică pe 24 mai 2012 ; 
3. Membru al Asociației Studenților Universității din Pitesti Carol I în 
perioada 2011-2014. Aici am luat parte la foarte multe acțiuni de 
voluntariat, unde am lucrat la proiecte locale, nationale și europene. 
  

APTITUDINI SI 
COMPETENTE TEHNICE 

      O bună stăpânire a programelor: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, 
Matlab, LabView dobandite pe parcursul anilor de studii liceale și 
universitare 

        Am lucrat în cadrul laboratoarelor din Universitate cu aparatură de 
specialitate studiind și învățând procesele de funcționare ale acestora;         

  

PERMIS DE CONDUCERE  Da 
Categoria B, martie 2011 

  

ALTE APTITUDINI SI 
COMPETENTE  

Alte diplome obținute la diferite participari : 
 
 Diplomă de participare la seminarul regional organizat în cadrul 
proiectului Sunt tânăr, mă implic, în data de 09.07.2013 
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  Diplomă de participare la seminarul regional organizat în cadrul 
proiectului Inițiativă pentru societatea civilă, în data de 01.06.2013 
 
 Atestat de participare la seminarul de informare organizat de Grupul 
pentru Integrare Europeană în Pitești, în data de 04.10.2012 
 
  Atestat de particioare la workshop-ul local organizat de Grupul pentru 
Integrare Europeană în Pitești, în data de 04.10.201 
 
  Atestat de participare la vizita organizată de catre Universitatea din 
Pitești la Parlamentul European, Comisia Europeană, Reprezentanța 
Permanentă a Romaniei pe langă Uniunea Europeană în intervalul 29-31 
augus 2011 în Belgia la Bruxelles 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

Referinţele pot fi furnizate la cerere 

 


