
Curriculum vitae 
Europass 

  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume NEGRILĂ LUPU MIHAELA-ADI 

 

Adresă Aleea Ucea nr.1 Bl. P11 Sc. 1 Ap. M3, Sector 4, Cod poștal 040937, 
București, România 
 

Telefon Mobil    +40726754095 

E-mail mihaelaadilupu@yahoo.com 

mihaelaadilupu@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 23.08.1970 
Sex Feminin  

Locul de muncă vizat / Biolog specialist 
Domeniul ocupaţional Sănătate, laborator de analize medicale, cercetare 

Experienţa profesională  

Perioada 01.01.2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Biolog specialist șef de laborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de coordonare a laboratorului băncii de celule stem. Implicare în 
procesul de reacreditare și persoană responsabilă in relația cu agenția de 
transplant. Validare proces, întocmire proceduri de lucru, supravegherea și 
instruirea personalului și validare certificate de stocare cliențti. Procesare sânge 
de cordon ombilical pentru izolarea celulelor stem, crioconservare/stocare a 
unităților de celule stem și testarea probelor. Implicare în procesul de certificare 
privind normele GMP (Good Manufacturing Practice), stabilirea procedurilor de 
lucru conform standardului ISO 14644 si ISO:9001. Consultant în relațiile cu 
clienții și alegerea furnizorilor de materiale și echipamente. Coordonarea, 
implementarea, instruirea personalului și realizarea procedurilor de lucru pentru 
testele de laborator: citometrie de flux, testarea serologica a sângelui matern, 
analize hematologice, hemoculturi, Rh și grup sanguin. Efectuarea de teste de 
sanitație periodică (controlul microbiologic al suprafețelor, aeromicrofloră).  
Instruirea personalului privind circuitul azotului lichid, respectarea normelor de 
protecție privind lucrul cu azot lichid și a regulilor de prim ajutor în caz de 
expunere accidentală la azot.  Întocmirea instrucțiunilor de lucru și a 
instrucțiunilor privind normele de protecția muncii, circuitul materialelor. 
Evaluarea periodică a personalului executant. 

 
Numele şi adresa angajatorului  

 
S.C. Stem Life S.A. , Bucuresti, Str. Lipscani nr. 90A 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Banca familiala de celule stem, domeniul medical. 

 

Perioada 15.03.2011-01.01.2012 

Funcţia sau postul ocupat Biolog șef de laborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de coordonare a laboratorului băncii de celule stem. Implicare în 
procesul de reacreditare și persoană responsabilă in relația cu agenția de 
transplant.  
Validare proces, întocmire  proceduri de lucru, supravegherea și  instruirea 
personalului   și  validare    certificate  de   stocare    cliențti. Procesare  sânge   
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