
VASILIGHEAN GARBIS
52 ani din București, necasatorit

Date contact

Email: garbisbio@gmail.com Tel: +40733779099

Adresa: Aleea Cioplea nr 3A Bloc B3 apartament 22 Sector 3

Despre mine

Sunt un om sincer, corect, loial, pasionat de știinţă și dornic să lucrez în cercetare,  fiind o fire curioasă cu gândire critică,

analitică, având informaţii din diverse domenii știinţifice.

Sunt dornic să dobândesc și alte cunoștinţe teoretice și practice, să descopăr lucruri noi, să-mi aduc și eu contribuţia la

cercetarea știinţifică.

La acestea se adaugă și următoarele potenţialităţi:

Utilizarea noţiunilor teoretice în rezolvarea problemelor practice;

Capacitatea de interpretare a datelor pe baza relaţiilor de cauzalitat și a interconexiunilor cu alte specializări;

Utilizarea terminologiei specifice disciplinei;

Respectarea principiilor de etică profesională

Capacitatea de a transpune în practică cunoștinţele dobândite

Abilităţi de corelare

Creativitate

Preocuparea pentru obţinerea calităţii

Capacitatea de a concepe proiecte și a le derula

Capacitatea de analiză și sinteză

Capacitatea de organizare

Capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres

Capacitatea de a soluţiona probleme

Competenţe profesionale

Folosirea tehnicilor de biologie moleculară conform protocoalelor pentru extracţie și purificare de ADN nuclear vegetal sau

animal, plasmidial, clorofilian, mitocondrial, bacterian, din probe proaspete sau fosile; 

Extracţie ARN

Determinarea spectrofotometrică a purităţii extractelor

Folosirea tehnicilor de electroforeză 

Tehnici PCR

Tehnici de inginerie genetică

Tehnici de determinare, izolare și purificare a proteinelor

Alte caracteristici personale

nefumător, neconsumator de băuturi alcoolice

perseverent, adaptabil

realist, sceptic

atitudine pozitivă, calm, înţelegător

decent, respectuos

punctual

pot lucra atât singur cât și în echipă
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Experienta profesionala

Experienta pe

departamente

Altele: 7 luni

Arhitectura / Design interior: 1 an si 9 luni

Productie: 8 ani si 3 luni

Import - export: 5 ani si 2 luni

Proiectare civila / industriala: 3 ani si 9 luni

Mai 2007 - Ian 2011 Tehnician proiectant - S.C. Inginerie seismică s.r.l.
3 ani si 9 luni Bucuresti | Proiectare civila / industriala | Constructii

Executare la scară a desenului tehnic folosind programul AutoCad 2D
Editare documente Word
Executare tabele de calcul în Excel cu extrase de materiale

Abilitati si competente dobandite: 
AutoCAD 2d

Aug 2002 - Apr 2007 Sef coordonator de producţie - S.C. Ricky impex.s.r.l. / S.C. Internaţional Mari 2000 s.r.l. /

S.C. J&W s.r.l. /  S.C. Modern Bicycle Trade s.r.l. / S.C. Rich Sport  s.r.l. (fabrică de

biciclete)

4 ani si 9 luni

Afumati | Productie | Productie

Responsabilităţi:
traducător
angajarea muncitorilor
instruirea la locul de muncă și predarea normelor de protecţie a muncii și PSI
coordonarea  activităţii  muncitorilor
verificarea prezenţei, pontarea și plata salariilor muncitorilor
verificarea calităţii produselor
recepţie piese
livrare produs finit către punctele de desfacere
preluarea obiectivului de la serviciul de pază la începutul programului și predarea obiectivului către acesta la
sfârșitul programului.
Coordonare transport muncitori

Abilitati si competente dobandite: 
Conducerea coordonarea si motivarea subalternilor de a munci eficient.

Mai 2001 - Nov 2001 Lucrator in teren - Fundaţia Vier Pfoten Romania
7 luni Bucuresti | Altele | Protectia mediului

Responsabilităţi: 
Tranchilizare la distanţă cu pușcă cu aer comprimat sau sarbacană
Adnotare captură, 
Gestionare  acte  medicale
Marcare 
Repartizare ţarc
Asistare la aplicaţia tratamentului de către medicul veterinar
Urmărire evoluţie post operator
Repunere în libertate
Obiect de activitate : Câini și urși

Abilitati si competente dobandite: 
SPIRIT ECHIPA, capacitate lucru echipa

Sep 1998 - Nov 1999 Administrator Moara - Moara Caraș
1 an si 3 luni Bucuresti | Productie | Productie

Responsabilităţi:
efectuare analiză grâu și achiziţionare
reglarea și verificarea procesului tehnologic de măcinare a grâului
verificarea randamentului morii
verificarea calităţii făinei, obţinerea certificatului de calitate, buletin de analiză de la laborator autorizat
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depozitarea / livrarea făinei
angajarea muncitorilor
instruirea la locul de muncă și predarea normelor de protecţie a muncii și PSI
coordonarea activităţii muncitorilor
verificarea prezenţei, pontarea și plata salariilor muncitorilor

Abilitati si competente dobandite: 
Abilitati de leadership

Iun 1996 - Aug 1998 Sef de moara si traducator chineză - S.C. Soana s.r.l.
2 ani si 3 luni Bucuresti | Productie | Productie

Morărit (analiză probe de grâu, achiziţionare grâu, reglare moară, procesare, analiză și livrare făină)
Traduceri

Abilitati si competente dobandite: 
traduceri tehnice

Oct 1994 - Iun 1996 Secretar - S.C. Loyalook s.r.l.
1 an si 9 luni Bucuresti | Import - export | Comert / Retail

import-export - aprovizionare, gestionare, livrare diverse mărfuri.

Abilitati si competente dobandite: 
comunicare relationare

Mai 1991 - Sep 1994 Secretar - S.C. Mig-Yang s.r.l.
3 ani si 5 luni Bucuresti | Import - export | Comert / Retail

import-export - aprovizionare, gestionare, livrare diverse mărfuri.

Iul 1989 - Mar 1991 Desenator tehnic - IPCT (Institutul de Proiectări și Construcţii Tipizate
1 an si 9 luni Bucuresti | Arhitectura / Design interior | Constructii

Execuţia planului în tuș la scara indicată în proiect

Educatie

2018 - 2020 Masterat - Facultatea de Biologie Universitatea București
Genetică Aplicată și Biotehnologie | București

2011 - 2014 Facultate - Facultatea de Biologie Universitatea București
Biologie | București

1983 - 1987 Liceu / Școală profesională - Liceul Matei Basarab
Industrial | București

Abilitati

Abilitati generale

Operare PC : Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD 2d, PyElph1.3

Abilitati dobandite la locurile de munca

comunicare relationare, SPIRIT ECHIPA, capacitate lucru echipa, Conducerea coordonarea si motivarea subalternilor de a

munci eficient., AutoCAD 2d, traduceri tehnice, Abilitati de leadership
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Limbi straine

Engleză - Avansat, Chineză - Mediu, Rusă - Incepator

Alte informatii

Traininguri

Stagiu de practică la  S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A

perioada Aug 2019 - Aug 2019

Competenţe 
Utilizarea noţiunilor teoretice în rezolvarea problemelor practice;
Dezvoltarea capacităţii de interpretare a datelor pe baza relaţiilor de cauzalitate și a interconexiunile cu alte specializări;
Dezvoltarea spiritul de echipă, prin includerea studenţilor în grupuri de lucru;
Utilizarea terminologiei specifice disciplinei;
Respectarea principiilor de etică profesională
Capacitatea de a transpune în practică cunoștinţele dobândite
Abilităţi de corelare
Abilitatea de a lucra independent
Preocuparea pentru obţinerea calităţii
Capacitatea de a concepe proiecte și a le derula
Capacitatea de analiză și sinteză

Calificari

Tehnician AutoCad 2D

dobandit in Mai 2007

Voluntariat

Fundaţia Vier Pfoten Romania

perioada Dec 1999 - Sep 2000

Marcare 
Repartizare ţarc
Asistare la aplicaţia tratamentului de către medicul veterinar
Urmărire evoluţie post operator
Repunere în libertate
Obiect de activitate : Câini
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