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INFORMAŢII PERSONALE BIG căs. EBERLE  CRISTINA-LAURA, Cluj Napoca, România 
 

  

 

 0743483658        

 laure_mari@yahoo.com 

 

 

Sexul feminin | Data naşterii 29/07/1983 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
 

Șef lucrări, poziția 20 / Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul 
Dezvoltării Durabile, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului 

27.07.2007-prezent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         2010-2012 

PROFESOR TITULAR PROTECŢIA  MEDIULUI 
COLEGIUL TEHNIC „C.D. NENIŢESCU” BAIA MARE, Str. Luminişului, nr. 1, Baia Mare, 
Cod. 430333, http://www.gsnenitescu.baiamare.rdsnet.ro/ 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi : 

 predarea materiilor de specialitate, Titular la disciplinele din aria curriculară tehnologii (Ecologie, 
Conservarea biodiversităţii, Microbiologie, Chimia şi biologia apelor naturale, Poluarea şi protecţia 
mediului, Metode practice de investigare a ecosistemelor, etc.) – PROTECŢIA MEDIULUI;  

 membru în Comisia pentru distribuirea manualelor şcolare; 
 pregătirea elevilor care au obţinut menţiunea I, locul III la olimpiada judeţeană pa ţară, profilul 
Tehnologii; 

 membru în Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei din aria curriculară Tehnologii-profil 
Resurse naturale și protecția mediului-supravgheat, elaborat și corectat de subiecte la partea scrisă 
2008-2012; 

 membru în echipa de implementare a proiectului „Educaţia ecologică-investiţie sigură pentru viitor!” 
care a obţinut care a obţinut fonduri în valoare de 205218 Ron de la Administraţia Fondului pentru 
mediu, 2009; 

 instruire practică, vizite la agenții economici, participarea la concursuri și olimpiade, ecologizări de 
zone; 

 membru în comisia de examen pentru absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic 
preuniversitar din Centrul de Examen de la Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Baia Mare. 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ preuniversitar 

 
CADRU DIDACTIC ASOCIAT 
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE, Str. Victor Babeş,62A, Baia Mare 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi : 

 susţinerea lucrărilor de laborator la disciplinele Ecologie și Managementul mediului, în primul 
semestru al anului universitar 2010-2011. 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ universitar 

 
 

2009-2012  DOCTORAND 
UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAȘI, Facultatea de Geografie şi Geologie 
700505-RO, Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20A, http://www.geo.uaic.ro/ 
 

http://www.gsnenitescu.baiamare.rdsnet.ro/
http://www.geo.uaic.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi :  

Activități de cercetare cu scopul:   

 evaluării contaminării solurilor cu metale grele în zona Baia Mare, în perioada 2010-2011. 

 determinării metalelor grele din probele de legume, provenite din culturi de morcovi, salată şi 

pătrunjel şi interpretarea acestora în legătură cu nivelul de contaminare şi de periclitare a siguranţei 

alimentare prin raportarea valorilor obţinute la limitele maxime admise şi conţinuturile normale.  

 caracterizării generale a solului şi a proprietăţilor fizice şi chimice ale acestuia.  

 efectuării unui studiu comparativ între stadiul actual şi stadiul anterior al poluării solurilor cu metale 

grele din zona Baia Mare, cât și prezentarea situației poluării solurilor cu metale grele în țară, 

evidențiindu-se arealele puternic poluate ca și Copșa Mică, Zlatna, Năvodari, Valea Călugărească, 

Turnu Măgurele.  

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior 
 

2006-2007  SECRETARĂ 
S.C. Nagelin S.R.L., str. G. Coşbuc, nr. 14, Baia Mare 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi : 

 Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul organizaţiei; ridicarea şi 
expedierea corespondentei la destinatari; înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de 
conducre, aplicarea stampilei şi repartizarea acestora la compartimentele firmei; păstrarea şi 
operarea în registrul cu evidenţa delegaţiilor din cadrul organizaţiei; primirea persoanelor 
care doresc  să ia legătura cu conducerea, asigurarea de protocol; asigurarea legăturilor 
telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei;  primirea şi transmiterea notelor telefonice; 
tehnoredactare de documente. 

 
Tipul sau sectorul de activitate:  Proiectare instalaţii apă, gaz. 
 

2009-2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006-2008  
 

 

 

2001-2006  

 
1997-2001  

 
 

 

DOCTOR ÎN ȘTIINȚA  MEDIULUI  
UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAȘI 

 

▪ Titlul tezei de doctorat „Stadiul actual al poluării solului și plantelor cu metale grele în zona Baia 
Mare” 

▪ Coordonator științific prof. univ. dr. Radu Lăcătușu 

▪ Analizele pe sol și plante au fost efecuate în laboratoarele instituţiei  École Nationale Supérieure des 
Mines de Saint-Etienne, centrul SPIN, departament GENERIC, prin intermediul unei mobilităţi 
internaţionale obţinute din Fondul Social European, prin contractul POSDRU/88/1.5/S/47646. 
 

MASTER / EVALUAREA IMPACTULUI ŞI RISCULUI PENTRU MEDIU 
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE, FACULTATEA DE RESURSE MINERALE ȘI MEDIU 
 
LICENȚĂ / INGINERIA MEDIULUI ÎN MINERIT ŞI METALURGIE 
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE, FACULTATEA DE RESURSE MINERALE ȘI MEDIU 
 

BACALAUREAT / CHIMIE-BIOLOGIE 
LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIȚĂ” BAIA MARE 
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Perioada  8 aprilie -25 aprilie 2013  

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Coordonate ale unui nou cadru de referință al curricumului național 

 Familiarizarea cu problematica prezentată în documentul referitor la cadrul 
de referință al Curricumului Național pentru învățământul preuniversitar din 
România; 

 Abilitarea metodologică a participanților pentru a proiecta, implementa și 
evalua Curricumul Național (planuri-cadru de învățământ, programe școlare, 
manuale școlare), valorificând fundamentarea conceptuală din documentul 
referitor la cadrul de referință al Curricumului Național pentru învățământul 
preuniversitar din România; 

 Abilitarea pentru a pregăti, la rândul lor, cadre didactice din învățământul 
preuniversitar din punct de vedere teoretic și metodologic, în privința 
problematicii prezentate în documentul referitor la cadrul de referință al 
Curricumului Național pentru învățământul preuniversitar din România, în 
contextul activității de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  
Centrul Național de Evaluare și Examinare, POSDRU/55/1.1/S/25088 
 

Perioada  dec. 2010-aprilie 2011  

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Efectuarea analizelor pe probele de sol şi plante la spectrofotometrul ICP-AES în 
vederea determinării conţinuturilor de metale grele şi a altor proprietăţi fizice şi 
chimice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Franţa 

 

Perioada  29-30 aprilie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Doctoratul în școli de excelență- Evaluarea calității cercetării în universități și 
creșterea vizibilității prin publicare științifică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 UE, AMPOSDRU, Fondul Social European POSDRU2007-2013 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

 

Perioada  20-21 februarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  diplomă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Proiect “Biomonitorizarea mediului urban”- Monitorizarea poluării prin 
bioindicatori 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 UE, Municipiul Baia Mare, Guvernul României 

Programul de vecinătate România-Ucraina 2004-2006 august 2008-august 2009 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

 

 
          

      CURSURI DE PERFECȚIONARE 
 

Perioada  13 apilie-16 iunie 2013  

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Competență, inovare și profesionalism prin TIC (CIPTIC, 160 ore, 40CPT). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Inspectoratul școlar județean Botoșani, POSDRU/87/1.3/S/57406 
 

 

 
 

 
13 aprilie-16 iunie 2013  
 
Adeverinţă 
 
Competență, inovare și profesionalism prin TIC (CIPTIC, 160 ore, 40CPT). 

 
Inspectoratul școlar județean Botoșani, POSDRU/87/1.3/S/57406 
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Perioada  2009, 2014 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de competenţă lingvistică 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de Litere – Catedra de limbi moderne 

Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar de Nord Baia Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

 

Perioada  23 mai -11 oct. 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de formare continuă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Tehnici informaţionale computerizate  

 discriminarea între componentele hardware şi software ale unui calculator; 

 recunoaşterea principalelor elemente şi funcţii ale software-ului Windows; 

 editarea de texte în Microsoft Word; 

 construirea de tabele cu ajutorul editorului de tabele Microsoft Excel; 

 utilizarea facilităţilor Power Point în realizarea prezentărilor şi proiectarea 
acestora; 

utilizarea facilităţilor Internet, transmiterea de informaţii relevante. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 MECT 

Asociaţia de ştiinţe cognitive din România 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Formare continuă 

 

Perioada  2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de formare continuă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Iniţiare IT şi utilizare Ael 

 utilizarea sistemului Windows XP Proffesional; 

 utilizarea şi gestionarea fişierelor; 

 utilizarea unui procesor de texte; 

 utilizarea unui tabelator; 

 creare şi utilizarea a unei prezentări; 

 dezvoltarea şi utilizarea unei baze de date; 

 crearea unei pagini WEB; 

 utilizarea lecţiiloe existente în biblioteca Ael; 

 crearea lecţiilor şi testelor într-un format propriu şi prezentarea lor pe 
platforma Ael; etc. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 MECT, SIVECO România 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Formare continuă 

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Consiliere şi orientare 

 autocunoaştere şi dezvoltare personală; 

 comunicare şi abilităţi sociale; 

 planificarea carierei; 

 managementul informaţiilor şi învăţării; 

 calitatea stilului de viaţă. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  

MECT, Casa Corpului Didactic Maramureş 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Formare continuă 

Perioada  sept. 2005 – feb. 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Stagiu de cercetare efectuat în cadrul Laboratorului de Chimie Analitică a Mediului, 
Europôle de L`Arbois, Aix-En-Provence, Franţa 

Chimie analitică/ Analiza chimică a mediului 

 rigoare ştiinţifică; 

 capacităţi analitice; 

 cunoaşterea metodelor tehnice de studiu a hidrocarburilor (extracţia, 
separaţia, purificarea, analizarea chimică calitativă şi cantitativă în 
cromatografie gazoasă cuplată cu spectrometrul de masă). 

Subiectul de cercetare : „Studiul privind prezenţa hidrocarburilor în sedimentele de 

coastă şi în algele din zona Marsilia, Marea Mediterană” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Europôle de L`Arbois, Aix-En-Provence, Franţa, 

Universitatea Paul Cézanne, Aix – Marseille 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Specializare/ cercetare 

Perioada  sept. 2005 – feb. 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Bursă în cadrul programului Socrates – Erasmus, 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Studii pe perioada primului semestru al anului V de facultate echivalate acolo cu 
Master nivelul I -  ANALIZA CHIMICĂ A MEDIULUI, Franța 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Paul Cézanne Aix – Marseille, Faculte des Sciences et Techniques de 
Saint – Jérôme 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

Perioada  2005 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de competenţă lingvistică 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Limba franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de Litere – Catedra de limbi moderne 

Universitatea de Nord din Baia Mare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză C1  C1  C1  C1  B2  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Limba engleză B2 B2 B2 B1 B1 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

   

 

 

Competenţe de comunicare  ▪ capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţă de cercetare în străinătate: 
Franța (2005-2006, 2010-2011) 

▪ bune competenţe de comunicare cu elevii dobândite prin experienţa  de predare în ultimii șase ani 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ diriginte 

▪ îndrumător de atestate de formare profesională 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ competențe de predare, relaționare  
 

Competenţe informatice  ▪ Utilizator: Office,  Ael, Explorer, Firefox  

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Tehnice:  

▪ Analize în cromatografie gazoasă cuplată cu spectrometrul de masă, determinări ale proprietăţilor 
fizice şi chimice din sol, mineralizări ale probelor de sol. 

Permis de conducere  ▪ Categoriile B, B1, AM 

Publicaţii 

 

Prezentări 

 

Proiecte 

 

 

 

 

Cărți publicate 

 
 

Distincţii 

 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste recunoscute CNCSIS: B şi B+, ISI  

 

În cadrul unor simpozioane. 

 
1. De mediu finanțate  “Educația ecologică - investiție sigură pentru viitor!” (1.05.2010 – 31.04.2011). 
2. Contract direct de cercetare, 2006, “Posibilități de modelare matematică a dispersiilor de la 

depozitele de deșeuri nepericuloase”, 
3. Organizarea activităților desfășurate la Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu cu ocazia Zilei Mondiale a 

Mediului, 2013. 
 

1: Pop, C., 2009: „Caiet de lucru Ecologie şi Conservarea biodiversităţii”, Editura Risoprint, Cluj 
Napoca, recunoscută CNCSIS 

 

▪ Diplomă de onoare acordată de către Consiliul Local și Primăria Baia Mare pentru performanțele 
obținute în pregătirea elevilor pentru Olimpiada interdisciplinară tehnică-tehnician ecolog și protecția 
calității mediului, an școlar 2009-2010. 

▪ Premiul pentru cea mai mare cantitate DEEE colectată/elev înscris în cadrul programului educațional 
de mediu Patrula de reciclare-ediția 2013 

▪ Locul II la faza judeţeană a Concursului naţional de proiecte de mediu, 2008. 

▪ Referent peer to peer pentru reviste cotate ISI (1):The Journal of Field Actions FIELD ACTIONS 
SCIENCE REPORTS. 

  


