
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume CONSTANDA GABRIELA căsătoriră TINCĂ 
Adresă(e) Str. Moş Ion Roată   nr. 16   Iaşi   cod poştal: 700551   România 

Telefon(oane) 0232245327 Mobil: 0751059966 
  

E-mail(uri) gabi.tinca@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16. 07. 1958 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Susţinerea tezei de doctorat 
Facultatea de Horticultură 

  
Experienţa profesională 

  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa 

angajatorului          
Tipul activităţii sau sectorul 

de  activitate 

2009 - prezent 
Inginer  
Supravegherea, coordonarea şi îndrumare personalului productiv. 
 
 SC. PRISMA SERV COMPANY, str. Petru Poni, nr. 13, Iaşi 
 
Producţie şi prestări de servicii 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
       

 Activităţi şi responsabilităţi 
 principale 

Numele, adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
2006 - 2009 
Doctorandă cu frecvenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Iaşi. 
Activităţi de documentare, cercetare şi practice, în conformitate cu tema 
tezei de doctorat, participarea la manifestări ştiinţifice. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, aleea M. 
Sadoveanu  Nr. 3 Iaşi. 
Învăţământ superior. 

  



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi 
responsabilităţi  principale 

Numele şi adresa  
angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul 

 de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 

Perioada 
Calificarea /diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/ 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Nivelul în clasificarea 
naţională 

 

2001-2006  
Studentă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
Participarea la cursuri, însuşirea cunoştinţelor şi informaţiilor predate, 
participarea la lucrările practice şi de laborator, susţinerea şi absolvirea  
examenelor. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  str. M. 
Sadoveanu nr. 3 Iaşi 
 Învăţământ superior 
 
 
1994-2001 
Inginer  
Supravegherea, coordonarea şi îndrumarea personalului productiv 
 
SC. PRISMA SERV COMPANY, str. Petru Poni, nr. 13, Iaşi 
 
Producţie şi prestări de servicii 
 
 
1978-1994 
Laborantă 
Efectuarea analizelor fizico-chimice în cadrul laboratorului CTC. 
 
Combinatul de Fibre Sintetice (SC TEROM SA), str Ţuţora, nr. 3, Iaşi 
 
Producţie 
 
 
1978 – 1982 
Inginer/ Diplomă de inginer colegiu 
Tehnologia maselor plastice/ Chimie macromoleculară/ Chimie organică/ 
Chimie anorganică. 
 
 
Facultatea de Tehnologie Chimică Iaşi 
 
Studii universitare de licenţă 
 

Perioada 
Calificarea /diploma obţinută 

 
Disciplinele principale 

studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Nivelul în clasificarea 

naţională 

1973-1978 
Laborantă – specializarea: ,,Tehnica analizelor fizico-chimice”/ diplomă 
de Bacalaureat  
Tehnici de laborator / Chimie anorganică / Chimie organică / Chimie 
fizică / Chimie analitică.  
 
 
Liceul Industrial de Chimie nr. 3 Iaşi 
 
Absolvent liceu 
 

 
 
 
 
 

 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) (Româna ) 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs 

oral 
Exprimare 

scrisă 
Limba franceză   B2  B2  A2  A2  A2 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
Aptitudini de comunicare, integrare, colaborare, responsabilitate, respect 
reciproc, competenţe pentru lucru în echipă, abilităţi dobîndite ca  membru 
al unor proiecte de cercetare şi în contextul  profesional. 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse, planificarea 
şi realizarea unor activităţi, spirit de iniţiativă, dobândite  în timpul  
activităţii în laboratorul CTC în care am activat şi ca experienţă de viaţă.  

  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 

Desfăşurarea activităţilor specifice unei exploataţii agricole şi activităţi de 
cercetare ştiinţifică.  O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii 
(am fost responsabilă cu implementarea controlului calităţii în 
departamentul în care am lucrat).  
Operare programe calculator Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and 
PowerPoint™); 

  
Permis(e) de conducere  Categoria B din 1998 

  
Informaţii suplimentare 

 
Certificate obţinute 
Certificat  de iniţiere în utilizarea calculatorului           data: 22.02.1993 
Certificat de cultivator de ciuperci                                 data 10.12.1994 
Certificat de apicultor                                                     data 20.07.2009 
 



Anexe 
 
 

Participări la conferinţe 
 internaţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la proiecte 

 
 
 
The 4th Conference of the Association for Medicinal and Aromatic 

Plants of South East European Countries, Iaşi, 2006 
 
Colectivul şi lucrarea ştiinţifică prezentată: 
Toma Liana Doina, Jităreanu Carmenica Doina, Nechita B., Tincă 

Gabriela,  
The effect of biofertilization on the inflorescence yield and the content of 

chlorophyll and carotenoid pigments in marigold (Calendula officinalis 
L.). , pag. 256-260, ISBN 973-8392-32-2 

 
 
1. Proiectul MAPDR – Sectorial nr.355/2006 – membră în colectiv 
Munteanu Neculai (responsabil proiect USAMV Iaşi) 
Tema proiectului: ,,Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume, flori, 

plante dendrologice  care să corespundă noilor cerinţe ale consumatorilor 
şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai puţin întâlnite pe 
piaţa noastră”. 

Perioada 2006 - 2010 
       
2. Proiectul BIODIVDECOR PN II – membră în colectiv 
Draghia Lucia (director de proiect) 
Tema proiectului: ,,Valorificarea biodiversităţii florei spontane din 

Romînia, în scopul îmbogăţirii sortimentului de plante ornamentale”. 
Perioada  2008-2011    
 
3. Proiectul  SIECOLEG      PN II   52141/ 2008  - membră în colectiv 
Munteanu Neculai (director de proiect) 
Tema proiectului: ,,Fundamentarea siguranţei alimentare într-un sistem 

ecologic de producere a legumelor proaspete, prin studiul principalilor 
factori de risc, în vederea sustenabilităţii producţiei –SIECOLEG”. 

Perioada 2008-20011 
 
4. Proiectul GAZONINSTANT    PN II – membră în colectiv 
Coordonator proiect: SC ICTIT FIBRESIN S.A. Iaşi 
Munteanu Neculai responsabil proiect USAMV Iaşi 
Tema proiectului: ,,Mediu de cultură ecologic pentru gazon instant, 

horticultură ornamentală şi protecţia mediului înconjurător – 
GAZONINSTANT”. 

 Perioada 2007-2010 
 
5. Proiectul BIOPERUTILE     PN II  - membră în colectiv  
Fălticeanu Marcela (director de proiect).  
Munteanu Neculai (responsabil proiect USAMV Iaşi). 
Tema proiectului: ,,Studiul diversităţii biologice şi ecologice a speciilor 

de plante perene şi reconsiderarea utilităţii lor multiple (culinare, 
medicinale, decorative etc.), în contextul dezvoltării sustenabile socio - 
economice şi alinierea la tendinţele U. E. –BIOPERUTILE”. 

Perioada 2007-2010 
 

 


