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INFORMAŢII PERSONALE Andrei Ștefan  
 

  București, România  

 (+4 021) 312.88.26 / tasta 6 

 andrei.stefan@antipa.ro  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Sep 2017 - prezent  Cercetător științific  

Muzeul Național de Istorie Naturală ″Grigore Antipa″, București (www.antipa.ro) 

▪ Izolare ADN și amplificare prin metoda PCR (polymerase chain reaction) 

▪ Bioinformatică 
 

Oct 2011 – Feb 2015  Student doctorand  

Universitatea ″Alexandru Ioan Cuza″, Iași (www.uaic.ro) 

▪ Analize de genetică populațională a tulpinilor rizobiene izolate din nodozități de trifoi alb și roșu din 
două zone distincte ale Carpaților Orientali 

▪ Evaluarea eficienței fixării azotului atmosferic de către tulpini rizobiene indigene, în simbioză cu două 
specii de trifoi, prin qPCR și conținutul proteic al plantelor 
 

Aug 2012 – Iul 2014  Asistent cercetare  

Institutul de Cercetări Biologice, Iași (www.icbiasi.ro) 

▪ Izolare și amplificare ADN bacterian prin PCR și genotiparea tulpinilor rizobiene prin RAPD (random 
amplified polymorphic DNA), PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism), MLST 
(multilocus sequence typing) 

▪ Inocularea plantelor cu tulpini rizobiene pentru identificarea tulpinilor indigene eficiente în fixarea 
azotului atmosferic 
 

Apr 2010 – Noi 2011  Asistent cercetare 

Universitatea ″Alexandru Ioan Cuza″, Iași (www.uaic.ro) 

▪ Izolare ADN ancestral din resturi osoase provenite din situri arheologice 

▪ Izolare ADN din țesut vegetal și genotipare prin RAPD 

▪ Amplificare și secvențiere ADN prin metoda Sanger 

Oct 2011 – Feb 2015  Doctorat în Biologie  

Universitatea ″Alexandru Ioan Cuza″, Iași 

▪ Activități specifice unui laborator de genetică moleculară, îndrumarea și supravegherea studenților 
ce își desfășurau activitățile practice de licență și disertație în laboratorul de genetică 
 

▪ Participare la programe internaționale: 
1. Mobilitate de practică Erasmus+, Plant Conservation and Population Biology Lab, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgia (3 luni) 

▪ Analiza unor tulpini rizobiene prin metoda MLST, elemente de statistică și bioinformatică 
 
2. Mobilitate de practică Erasmus, Laboratory of Molecular Biology, Wageningen University, 

Olanda (3 luni) 

▪ Evaluarea toleranței la stres salin a unor tulpini rizobiene, asamblarea de novo și adnotarea 

genomului unei tulpini rizobiene, identificarea tulpinilor rizobiene din nodozități radiculare de 
Parasponia 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 
 

 
 

3. Școala de vară Erasmus Intensive Programme ″Ecological state of lake Durowskie during 
restoration measures″, Universitatea ″Adam Mickiewicz″ Poznan, Polonia (2 săptămâni) 

▪ Determinarea unor parametri fizico-chimici ai apei laclui Durowskie (substanțe solide dizolvate, 
oxigenul dizolvat, conductivitatea electrică; analiza zoobentosului și a algelor; cartarea vegetației 
periferice lacului 

 

Oct 2008 – Iul 2010  Masterat în Biodiversitatea și productivitatea ecosistemelor  

Universitatea ″Alexandru Ioan Cuza″, Iași 

▪ Programe de monitorizare a faunei, managementul proiectelor de mediu, activitate de laborator 
 

Oct 2004 – Iul 2008  Licență în Biochimie  

Universitatea ″Alexandru Ioan Cuza″, Iași 

▪ Metode cromatografice de determinare a activității enzimatice; metode de izolare și purificare a 
acizilor nucleici și proteinelor 
 

▪ Participare la programe internaționale: 
1. Mobilitate de studiu LLP-Easmus, Universiteit Gent, Belgia (5 luni) 

▪ Cursuri de biologie moleculară și bioinformatică 

Limba maternă Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  C1  

  

Franceză B1  B2  B1  B1  B1  

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe digitale ▪ o bună stăpânire a suitei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

▪ începător în QGIS (Geographic Information System) 

▪ începător în R 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

