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INFORMAŢII PERSONALE Chimir Serban  
 

   Strada Vladiceni Nr. 9 Bl. A 9 Bis Iași, 700152 Iași (România) 

0729 879 169     

 serban.chimir@yahoo.com  

 

Whatsapp  

Sexul Masculin | Data naşterii 24/05/96| Naţionalitatea Română 

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 
STUDIILE PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
PROFILUL PERSONAL 

Student reprezentant în Consiliul Facultății de Știința și Ingineria 
Materialelor 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 Freelancer 

 

▪ Predare cursuri și lecții de chitară/muzică 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

Perioada  

Calificare/diploma obtinuta 
Numele și tipul instituției de  
invatamant/furnizorului de 

formare  

 

 

 1 octombrie 2021 - prezent                                   

                                       

                                         

 

2017-2021 

 

                             

 

2011-2015 

 

                             

2007-2011 

 

 

2003-2007 

2017 - 2021 - Studii diplomă licență 
 

Inginer, specializarea Știința Materialelor 
 
 

 

Program de studii: Materiale avansate și tehnici de analiză 
experimentală 

Media admitere: 10 

Universitatea  Tehnică  “Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor 

Domeniu Ingineria Materialelor, specializarea Știința materialelor 
Media anilor de studii 9,64, examen diplomă: 10 
 

Liceul tehnic „Dimitrie Leonida” Iași 

Profil – tehnician în instalațtii electrice 

 

Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași 

 

Scoala gimnaziala „Otilia Cazimir” Iași 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleza C2 C2  C2 C2  C2 

 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

Comunicare, gestiune, negociere, munca în echipă, abilități de 
convingere și negociere, Spirit critic, spirit de lider 
 

 

 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Independent  Experimentat  Elementar  Experimentat  Independent  

 

 

 

                       Alte competențe  

● Exprimare calmă, clară, corectă și coerentă adaptată în funcție de interlocutor 

● Sociabil, fire energică, comunicativa, convingătoare, statornică 

● Capacitate de identificare și rezolvare probleme și obiecții 

● Identificare rapidă de soluții pentru probleme și situații neașteptate 

● Capacitate de învățare și dezvoltare rapidă 

● Dorința de a evolua și a se perfecționa permanent 

● Înclinație spre activități muzicale și literare 

● Stapanirea mai multor instrumente 

● Utilizare pc nivel avansat, internet și MS Office, Python, Java, C++, Catia, Autocad; 

● Capacitate de învățare rapidă a diverselor programe și softuri; 

● Comunicare, gestiune, negociere, munca în echipă, abilități de convingere și negociere, spirit critic, spirit 

de lider 

Lucrări științifice  

-2019-2020 : "Modificarea pH-ului solutiilor de electrolit aflate in contact cu materialele metalice cu aplicatii biomedicale.", 
prezentata in cadrul cercului de cercetare stiintifica stud., LOCUL 1 

-2019-2020 : " Analiza structurii materialelor metalice folosind difractia de raze X", prezentata in cadrul cercului de cercetare 
stiintifica studenteasca, LOCUL 2 

-2019-2020 : "Studii privind deformarea plastica a aliajelor de magneziu", prezentata in cadrul cercului de cercetare stiintifica 
studenteasca, MENTIUNE 
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-2018-2019 : "Defectoscopie nedistructiva industriala. Controlul cu lichide penetrante", prezentata in cadrul cercului de 
cercetare stiintifica studenteasca, LOCUL 1 

-2018-2019 : "Utilizarea microcontrolerelor in studierea variatiei pH-ului organismului uman in contact cu aliajele 
biodegradabile pe baza de magneziu", prezentata in cadrul cercului de cercetare stiintifica studenteasca, LOCUL 1 

-2017-2018 : "Dispozitiv medical de invatare a scris-cititului fabricat cu imprimanta 3D", prezentata in cadrul cercului de 
cercetare stiintifica studenteasca, MENTIUNE 

-2017-2018:”Materiale compozite de tip SANDWICH utilizate în industria aeronautică”, prezentata in cadrul cercului stiintific 
de cercetarte studenteasca, LOCUL 1 

 

Participare la proiecte  

-2017-2018 : "Stagiile de practica-garantia succesului in cariera POSDRU/161/2.1/G/140692, S.C. TECHNOSTEEL-LBR 
S.R.L" 

 

  


