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 Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dancila Annette Madelene  

Adresă(e) Sos Giurgiului  nr 123, bloc 4B, scara 6B, ap 226, Bucuresti  sector 4 

Telefon(oane) 021 4023820 Mobil: 0725922192 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  dancila.madelene@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 29.12.1970 
  

Sex fem 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2005-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica in departamentului Chimie Analitica si Ingineria Mediului ( cursuri la disciplinele 
Sinteza si caracterizarea catalizatorilor, Tehnici moderne de prevenirea poluarii atmosferei 
Ecotoxicologie, Ecologie,Controlul poluarii aerului, Separare recuperativa – schimb ionic,  de lucrari de 
laborator, indrumare studenti in elaborarea lucrarilor de diploma, licenta, lucrari la finalizarea studiilor 
masterale, ) 
Activitate de organizarea sesiunilor de comunicare studentesti, membru in comitetul de organizare a  
Conferintei Internationale de Chimie si Inginerie Chimica Rominia (RICCCE), Simpozionului Anual 
National„ Educatie pentru un mediu curat”   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie  

Perioada 2000-2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica in catedra de Tehnologia Substantelor Anorganice si Protectia Mediului (la 
cursurile disciplinelor Tehn. Chimica Anorg.(ore de lab, proiecte de an , proiecte de diploma, practica 
tehnolog. Studenti, ) Purificare gazelor reziduale (ore de lab.proiecte de diploma ) Tehn. Chimica 
Generala (ore de laborator) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie  

Perioada 1997-2000 

Funcţia sau postul ocupat inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Analize fizico-chimice de laborator a produselor farmaceutice,cercetarea fizico-chimică de noi 
produse , studii privind impactul noilor produse pe piaţa autohtonă de medicament) 

Numele şi adresa angajatorului SC Imedica SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Departamentul de promovare-cercetare medicamente 
 

Perioada 1996-1997 
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Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Studii de piaţă privind promovarea produselor farmaceutice cu vitamine Rovital C şi Multirovital, teste 
de stabilitate realizate în laborator a unui nou produs CalciuRovital şi impactul acestuia asupra 
asimilării în organism. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Omega Prodinvest S.A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul promovare-vânzare medicamente  
  

Educaţie şi formare  

Perioada 01-04.07.2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare/Summer School”Enhancing the Responsible and Sustainable Expansion of 
the Science Shops Ecosystem in Europe” Limassol,Cipru  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SciShops.eu Project /European Union’s Horizon 2020 Research and Innoivation Programme under 
Grant Agreement No 741657 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 19-20.06.2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare/Curs”Drogurile- Destine furate” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia Nationala Antidrog  Bucuresti/ Centrul National de formare si documentare in domeniul 
drogurilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 03-06 martie 2014  

Calificarea / diploma obţinută Certificat /Curs International „Training Workshop on solving contaminant problems for a sustainable 
environment through application of environmental engineering and science concepts” Bucharest  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Michigan State Universit, Institute of International Health and Fogarty International Center Program on 
Environmental Health Trening and Research in environmental Health in the  Balkans  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada februarie 2013  

Calificarea / diploma obţinută Certificat  de atestare a competentelor profesionale  ”Calitate, inovare, comunicare insistemul de 
formare continua a didacticienilor din invatamintul superior” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Universitatea Publica acreditata,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 9-12 martie 2010  

Calificarea / diploma obţinută Certificat /Curs International Training Workshop Fundamentals of Environmental Chemistry and 
Engineering- „Transformation and fate of contamiminants in natural and engineered systems” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Michigan State University ,Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si Facultatea Chimie Aplicata si 
Stiinta Materialelor 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Dancila Annette Madelene  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu                         
© Comunităţile Europene, 2003    

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada martie 2009  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aspecte privind acreditarea laboratoarelor, Detectie chiroptica in cromatografia de 
lichide,Cromatografie si extractia cu fluide supercritice,Utilizarea spectroscopiei de dicroism circular in 
studiul interactiunilor moleculare, Purificare cu ajutorul flash cromatografiei. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ABL&E-JASCO Romania , Camera de Ccomert si Industrie a Municipiului Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion, Training Module Fundamentals of Environmental Chemistry 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comprising lectures, small-group interactive sessions, case studies, needs assessment 
questionnaires and course evaluations 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Michigan State University, Institute of International Health  

Perioada martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion International Training Workshop on „CONTAMINANTS IN THE 
ENVIRONMENT”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comprising lectures, small-group interactive sessions, case studies, needs assessment 
questionnaires and course evaluations 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Michigan State University, Institute of International Health 

Perioada martie 2003 

Calificarea / diploma obţinută MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR CHIMICE”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

JICA/JOCV Romania si Min. Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului 

Perioada   septembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la „MANAGEMENTUL DE MEDIU IN ROMANIA”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

JICA/JOCV Romania, Agentia de Protectia Mediului Bucuresti, InterMEDIU, Facultatea de Chimie 
Industriala Bucuresti 

Perioada 2001- 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor  in Inginerie Chimica  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Procese de depoluare pe baza de oxizi micşti a gazelor reziduale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UPB- Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialeleor 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Depoluarea efluenţilor din industria chimică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UPB- Facultatea de Chimie Industriala 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer in Tehnologia Substanţelor Anorganice  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UPB- Facultatea de Chimie Industriala 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba romana  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceza, limba engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   F B1  B1  A2  A2  A2 

Limba engleză  E B2  C2  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -spiritul de echipă; ca urmare a activitatilor in grup la elaborarea contractelor de cercetare, planurilor de 
invatamant 
-capacitate de adaptare la medii multiculturale 
-o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de a tine prelegeri studentilor  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-- spirit organizatoric -  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - in masura in care le poseda un absolvent de universitate tehnica  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™) Origini  

-cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe).  
  

Alte competenţe şi aptitudini Membru in organizatii profesionale:  
Societatea de Chimie din Romania, 
European Association for Chemical and Molecular Sciences(EuCheMS) 
Science Shop InterMEDIU Bucuresti,  

  

Informaţii suplimentare In anul 2002 impreuna cu un colectiv din facultate sunt membru fondator al Centrului de Informare si 
de Consultanta InterMEDIU (Science Shop) in scopul organizarii activitatilor de consultanta si 
evaluare a problemelor legate de protejarea mediului. 
In anul 2015 am obtinut premiul I la Salonul de International de inventii “Traian Vuia“ Timisoara 11-13 
iunie 2015 la brevetul “Vopsea Fluorescenta cu efect decorativ” autori Cristina Orbeci, Annette 
Madelene Dăncilă, Cristian Onose, Paul –Octavian Stănescu 

  

Anexe  

 

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

