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Informaţii personale  

Nume / Prenume      VELICEVICI GIANCARLA 

Adresă(e) Str. Ioachim Miloia, nr. 10, Bl10,Ap.6, Timisoara, Timis, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: +40723005776 

Fax(uri)  

E-mail(uri) giancarlavely2000@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 02.08.1978 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Str. Calea Aradului, 119 

Website:  www.usab-tm.ro/ 
  

Experienţa profesională 
 

                                                    Perioada 
                              Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi responsabilităţi principale  
 

                Numele şi adresa angajatorului 
 
 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
2012-prezent 
Sef lucrari 
Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
 Membru in comisiile examenelor de disertaţie 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Str. Calea Aradului, 119 
Website:  www.usab-tm.ro/ 
 Didactic 

  

Perioada 2006-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
Membru in comisiile examenelor de disertaţie  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Str. Calea Aradului, 119 
Website:  www.usab-tm.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 

Perioada 2002-2006 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

http://www.usab-tm.ro/


Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare în domeniul ameliorării plantelor şi  biotehnologiilor vegetale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Str. Calea Aradului, 119 
Website:  www.usab-tm.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

 
 

Educaţie şi formare 
                                 Perioada  

              Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
2010-2012 
Studii postdoctorale 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,   
“POSTDOCTORAL SCHOOL OF AGRICULTURE AND VETERINARY MEDICINE", 
POSDRU/89/1.5/S/62371, co- financed by the European Social Fund through the Sectorial 
Operational Programme for the Human Resources Development 2007-2013. 

  

Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in horticultură/ Diploma de doctor nr.3439/12.03.2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ameliorarea plantelor, Culturi in vitro, Fiziologia plantelor/Pregătire prin doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,  
Str. Calea Aradului, 119 
Website:  www.usab-tm.ro/ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post-universitare prin doctorat 

Perioada 09.2003 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în domeniul Plantelor Modificate Genetic (OMG) – „Realizări şi perspective în 
Biologie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de evaluare şi cuantificare a expresiei genelor, Metode de extracţie a ADN  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire post-universitară 

Perioada 09. 2002 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în domeniul Organismelor Modificate Genetic (OMG) – „Realizări şi perspective în 
Biologie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de extracţie a ADN, detecţia prezenţei transgenelor prin tehnicile PCR sau ELISA, 
cuantificarea OMG (RT-PCR) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregătire post-universitară 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Specializare de Master / Diplomă de Master în specializarea Manipularea genetică la plante 
Diploma no 0003705 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Transformarea genetică la plante, Culturi in vitro, Fiziologie vegetală, Biotehnologii, Inginerie 
genetică, Harţi genetice şi cartarea genelor - competenţe în metode de investigatie ADN, 
Manipulări genetice la plante 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,, Facultatea de 
Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare de master 



Perioada 06.2001 

Calificarea / diploma obţinută Operator calculatoare / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică, Sisteme de operare, Windows Office, reţele internet  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregatire post-universitară 

Perioada 1996-2001 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat cu specializarea Inginerie genetică în agricultură/ Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Botanică, Genetică , Fiziologia plantelor, Culturi in vitro,Inginerie genetică , Biologie moleculară ,  
Biotehnologii industriale, Microbiologie, Genetica micoorganismelor, Agrochimie, Agrotehnică, 
Fitopatologie, , Tehnică experimentală, Ameliorarea plantelor, Fitotehnie, Cultura pajiştilor şi a 
plantelor furajere, Viticultură, Pomicultură, Legumicultură, , Management, Marketing, Zootehnie, 
etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 
Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Instituţie de învăţământ superior 

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Filolog/Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de cunoştinţe generale şi discipline de specialitate: Lireratura română, Lingvistică, 
Istorie, Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Haţeg 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceu 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
independent  

A2 
Utilizator 

independent 
A2 Utilizare de baza A2 Utilizare de baza A2 

Utilizator 
independent 

            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale • Spirit de echipă : am experienţa muncii în echipă dobândită ca membru în colective de 
cercetare din cadrul universităţii; 

• Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută în cadrul stagiilor de pregătire în 
străinătate (Ungaria, Germania) şi pe parcursul derulării unor proiecte de cooperare trans-
frontalieră Romania-Ungaria. 

• Capacitatea de comunicare a fost dobândită în timpul activităţii didactice desfăşurate în 
cadrul lucrărilor practice, a cercurilor de specialitate si a cursurilor. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice • Coordonarea activităţii de cercetare studenţească. 

• Experienţă organizatorică dobândită  pe parcursul participării la proiecte de cercetare. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini tehnice • Deservire echipamente pentru analize şi determinări în procesul de ameliorarea 
plantelor,utilizarea echipamentelor de laborator 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

• Utilizare PC, Word, Excel, Power Point, Internet, programe de prelucrare statistică 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere categoria B;  
  

Informaţii suplimentare Persoana de contact: 
Prof. Dr. Madoşă Emilian, madosae@yahoo.com 
Prof. Dr. Ciulca Sorin, c_i_sorin@yahoo.com 

 
     Activitatea de cercetare concretizată prin participarea la realizarea 

- Contracte de cercetare naţionale si internationale 
- Articole publicate in  reviste de specialitate cotate ISI 

     -       Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI,  
- Lucrări publicate în reviste recunoscute CNCSIS 
- Pulicaţii in extenso, apărute în  volume cu lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de      

specialitate; 

- Membră în  asociaţii profesionale  
- Medalie de argint Euroinvent 2015, 2016 -Romania 

     -       Medalie de aur Euroinvent 2017- Romania 
  

  

 
 
 
 
 
 

  
 

Sef lucrari .univ.dr. Velicevici Giancarla 
                                                                                                

mailto:madosae@yahoo.com
mailto:c_i_sorin@yahoo.com

