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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Date personale  

Nume / Prenume BunduŃă (căsăt.) Rîmbu Cristina Mihaela 

Adresa Aleea Mihail Sadoveanu nr.8, cod. 700489, Iaşi, România 

Telefon 0232407431 

E-mail crimbu@yahoo.com 

Data naşterii 23.03.1972 
  

  

ExperienŃa profesională  

Perioada Octombrie 2006- prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenŃă 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi În Laboratorul de Microbiologie şi Imunologie  din cadrul Centrului Universitar de Cercetări Medicale 
desfăşor tehnici şi metode de  lucru în vederea realizării diagnosticului microbiologic şi serologic. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară „ Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Facultatea de Medicină Veterinară, activitate de cercetare în domeniul medical veterinar, producŃii 
animaliere şi sănătate publică 

Perioada Martie 1991- 2005 

FuncŃia sau postul ocupat Asistent veterinar 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi Pregătirea materialelor didactice pentru lucrările practice de microbiologie la studenŃii  de la Facultatea 
de Medicină Veterinară Iaşi şi Facultatea de Zootehnie. Efectuarea investigaŃiilor de laborator în 
vederea parcurgerii  etapelor de diagnostic microbiologic. Tehnoredactarea lucrărilor cu conŃinut 
didactic. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”Iaşi 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Facultatea de Medicină Veterinară, catedra „ProducŃii animaliere şi sănătate publică”, disciplinele 
„Microbiologie”, „Imunologie şi Imunopatologie”, ”Virusologie” „Patologie animală şi tehnici sanitar 
veterinare”,  

EducaŃie şi formare  

Perioada 2006-2010- Doctorat cu frecvenŃă, Domeniul Medicină, Specializarea Microbiologie-Imunologie 
2006-2008- Studii universitare de masterat,  specializarea „Diagnostic de laborator” 
2000-2006- Facultatea de Medicină veterinară  din cadrul USAMV Iaşi 
1995-1998- Colegiul Universitar Agricol, specializarea „Igienă şi Diagnostic de Laborator”, USAMV Iaşi 
1986-1990- Liceul „Mihail Kogălniceanu” Miroslava, specializarea: veterinară 

Calificarea / diploma obŃinută 2008- Diplomă de Masterat  
2006- Diplomă de LicenŃă / Doctor medic veterinar 
1998- Diplomă de  Colegiu /Asistent veterinar 
1990- Diplomă de Bacalaureat / Tehnician veterinar 

Domenii principale studiate / competenŃe 
dobândite 

Medicină veterinară generală 
Diagnostic: microbiologic, imunologic, hematologic, parazitologic, morfopatologic, etc 
ŞtiinŃe aplicate produselor alimentare de origine animală (microbiologie, tehnologie, igienă, control şi 
expertiză). 
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Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”Iaşi 
Facultatea de Medicină Veterinară 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*) AbilităŃi de ascultare AbilităŃi de citire InteracŃiune Exprimare  

Limba engleză B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

Limba franceză A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator elementar 

 (*) Cadrului european de referinŃă pentru limbi 

Competente şi abilităŃi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare, capacitate de comunicare, elocvenŃă, concizie, principialitate 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Cunoaşterea şi aplicarea diverselor tehnici de laborator medical veterinar 
Cunoaşterea metodologiilor de lucru specifice unor echipamente medicale utilizate în investigaŃiile de 
laborator. 

CompetenŃe şi cunoştinŃe de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire  a aplicaŃiilor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  
CunoştinŃe elementare ale aplicaŃiilor de grafică pe calculator (Adobe, PhotoShop) 

Permis de conducere Categoria B 

InformaŃii suplimentare  

Stagiu de perfecŃionare  

Perioada Dec.2009 ( două săptămâni) 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ 

Universitatea din Liverpool, Facultatea de Medicină Veterinară 

Participare la proiecte de cercetare „Laborator de microbiologie şi toxicologia alimentelor de origine animală” 

Perioada 2002-2004 

Tipul proiectului  

FuncŃia în cadrul proiectului membru 

Participare la proiecte de cercetare „Caracterizarea complexă a unor extracte citostatic active din tulpini de Claviceps purpurea 
obŃinute prin biotehnologii de hibridare parasexuală, în vederea valorificării în terapeutica 
veterinară” 

Perioada 2008 - 2011 

Tipul proiectului Program 4 „ Parteneriate în domeniile prioritare” 

FuncŃia în cadrul proiectului membru 

Participare la proiecte de cercetare „Dezvoltarea unei metode de identificare la pisicile infectate natural a coronovirusurilor care 
segregă între genotipul canin şi felin” 

Perioada 2009-2011 

Tipul proiectului ID_1129 

FuncŃia în cadrul proiectului membru 

Participare la proiecte de cercetare „Caracterizarea complexă a unor extracte citostatic active din tulpini de Claviceps purpurea 
obŃinute prin biotehnologii de hibridare parasexuală, în vederea valorificării în terapeutica 
veterinară” 

Perioada 2008 - 2011 

Tipul proiectului Program 4 „ Parteneriate în domeniile prioritare” 
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FuncŃia în cadrul proiectului membru 

Anexe  Lista de lucrări ştiinŃifice 

 


