
Ioana Boeras 
 

   

Cetățenie: română   

Adresă: Strada Doctor Ion Ratiu 5-7, 550012, Sibiu, România 

E-mail: ioana.boeras@ulbsibiu.ro  Număr de telefon: (+40) 0770406129

EXPERIENȚA PROFESIO‐
NALĂ  

[ 02/2022 – În curs ]  Lector 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Localitatea: Sibiu 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Sustinerea de cursuri si laboratoare la urmatoarele discipline:

Bazele geneticii
Fundamentals of genetics
Genetica generala
General genetics
Citologie animala cu notiuni de biologie celulara
Animal cytology with notions of cellular biology
Hidrobiologie
Hydrobiology
Magnum practicum I
Manipulare genetica - tehnici si aplicatii
Genetica umana cu elemente de patologie

[ 10/2019 – 02/2022 ]  Asistent universitar 

Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Stiinte 

Localitatea: Sibiu 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Sustinerea de laboratoare la urmatoarele discipline:

Bazele geneticii
Fundamentals of genetics
Genetica generala
Biologie celulara
Citologie animala
Animal cytology with notions of cellular biology
Hidrobiologie
Hydrobiology
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[ 12/2020 – 07/2021 ]  Biolog 

Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Stiinte, Laboratorul de biologie
moleculara 

Localitatea: Sibiu 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Efectuare de teste PCR pentru detectia virusului SARS-CoV 2.
Responsabil laborator.

[ 04/2020 – 07/2020 ]  Biolog 

Spitalul clinic judetean de urgenta Sibiu, Laboratorul de analize medicale 

Localitatea: Sibiu 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Participare la punerea in functiune a laboratorului de biologie moleculara in vederea
efectuarii testelor PCR pentru detectia virusului SARS-CoV2:

stabilirea fluxului de lucru
stabilirea normelor de munca in conditii de siguranta
efectuarea controalelor

Efectuarea de teste PCR atat manual cat si cu aparatura automatizata pentru detectia
prin PCR a virusului SARS-CoV 2

[ 10/2017 – 09/2019 ]  Profesor asociat 

Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Stiinte 

Localitatea: Sibiu 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Predarea de cursuri, laboratoare si seminarii la urmatoarele discipline:
- Biologie Celulara
- Manipulare genetica si aplicatii
- Genetica
- Genetica umana

[ 05/2018 – 12/2018 ]  Biolog 

Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Stiinte, Centrul de cercetare in
ecologie aplicata 

Localitatea: Sibiu 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Activitati de cercetare in domeniul ecologiei aplicate: impactul poluantilor si
farmaceuticelor asupra ecosistemului de tip lotic si asupra comunitatilor microbiene din
acest ecosistem.

[ 09/2015 – 06/2017 ]  Cercetator post-doctorand 

Universitatea din Minnesota 

Localitatea: St Paul, MN 
Țara: Statele Unite 
Principalele activități și responsabilități : 
Cercetare in domeniul biomedical, virologie moleculara, studiul virusului HIV, biologie
celulara, studiul ARN si al translatiei, efectul structurii si a interactiunii cu proteinele
asupra functiei ARN-ului.

◦ 
◦ 
◦ 



[ 06/2012 – 08/2015 ]  Cercetator post-doctorand 

Universitatea de stat din Ohio 

Localitatea: Columbus, OH 
Țara: Statele Unite 
Principalele activități și responsabilități : 
Cercetare in domeniul biomedical, virologie moleculara, studiul virusului HIV, biologie
celulara, studiul ARN si al translatiei, efectul structurii si a interactiunii cu proteinele
asupra functiei ARN-ului.

[ 09/2004 – 06/2005 ]  Profesor suplinitor 

Scoli primare si liceale 

Localitatea: Cluj-Napoca 
Țara: România 
Principalele activități și responsabilități : 
Predarea biologiei de la clasa a 5-a la clasa a 13-a

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ  

[ 08/2005 – 05/2012 ]  Doctorat 

Universitatea din Oklahoma  

Adresă: Oklahoma city, OK, Statele Unite 
Domeniul (domeniile) de studiu: Microbiologie si imunologie 
Lucrarea de diplomă: Reglementarea translatiei proteinei structurale Gag de la virusul
MMTV la nivel co-transcriptional 
Principalele domenii/competențe profesionale acoperite: 
- studiul molecular al retrovirusurilor (MMTV si HIV)

 

[ 10/2004 – 07/2005 ]  Masterat 

Universitatea Babes-Bolyaia  

Adresă: Cluj-Napoca, România 
Domeniul (domeniile) de studiu: Biologie celulara si biotehnologie moleculara 
Lucrarea de diplomă: Exprimarea glutamat dehidrogenazei de la E. coli 

[ 10/2000 – 07/2004 ]  Licentiat 

Universitatea Babes-Bolyai  

Adresă: Cluj-Napoca, România 
Domeniul (domeniile) de studiu: Biologie 
Lucrarea de diplomă: Analize microbiologice si enzymologice in pesteri din Romania 



engleză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ C2 CITIT C2 SCRIS C2 

EXPRIMARE SCRISĂ C2 CONVERSAȚIE C2 

franceză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS A2 

EXPRIMARE SCRISĂ A2 CONVERSAȚIE A2 

COMPETENȚE LINGVIS‐
TICE  

Limbă(i) maternă(e): română 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DIGITALE  

Operare calculator (Windows, Mac, Linux) |  Microsoft Office |  Utilizare buna a
programelor de comunicare(mail messenger skype) 

PROIECTE  
 

Membru în echipa de cercetare a proiectului FDI „Cercetare de excelență
pentru evaluarea și monitorizarea poluanților emergenți în ecosistemele
acvatice continentale”, Cod CNFIS-FDI-2020-0531, domeniu 6  

 

Membru în echipa de cercetare a proiectului FDI „Cercetare de excelență în
ecotoxicologia farmaceuticelor”, Cod CNFIS-FDI-2019-0381, domeniu 6  

 

Membru în echipa de cercetare a proiectului FDI „Cercetare de excelență în
ecotoxicologia poluanților emergenți”, Cod CNFIS-FDI-2018-0317, domeniu 6  

 

Membru în echipa de cercetare a proiectului CRNA National Institutes of
Health’s National Institutes of General Medical Sciences P50GM103297  

 

Membru în echipa de cercetare a proiectului Oklahoma INBRE grant NIH-
NCRR 2P20RR016478-09  

 Membru în echipa de cercetare a proiectului 2R01DK063945-05 NIH/NIDDK 

DISTINCȚII ONORIFICE
ȘI PREMII  

[ 2012 ]  West Coast Retrovirus Meeting travel award 



[ 2011 ]  

American Society for Virology Travel Award, Minneapolis, Minnesota. "An
RNA structural element limits MMTV and HBRV Gag expression in
mammalian cells"  

[ 2011 ]  

Graduate College Award for Scientific Achievement for "An RNA structural
element limits MMTV and HBRV Gag expression"  

[ 2008 ]  

Oklahoma University Graduate Student Association Travel Award for
"Restriction of MMTV/HBRV gag expression in primate cells"  

[ 2003 ]  

"Speo-Mileniul III" Session, Romanian Academy, "Emil Racovitza" Institute
of Speleology, November 15th , Bucharest, Romania Second Place for
"Microbiological and enzymological researches on limestone, moonmilk and
guano in some Transilvanian caves"  
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