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Informaţii personale  

Nume / Prenume  ŢIBULCĂ GHIŢĂU CONSTANTIN LAURENŢIU  

Adresa(e) sat Boureni, judeţul Iaşi 
RO- (România) 

Mobil 0743286461  

E-mail(uri) tibulca_laurentiu@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 06/10/1983 

Sex Bărbătesc  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/04/2008 - 15/11/2008  

Funcţia sau postul ocupat Şef de sală restaurant 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Legătura cu furnizorii 
 

Numele şi adresa angajatorului SC SORRIDENDO SRL DOROHOI, BOTOŞANI , punct de lucru CLUB POGOR, IAŞI 

  
Perioada 15/08/2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer agronom 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Coordonarea  activităţilor de cercetare, înfiinţarea şi întreţinerea câmpurilor experimentale şi 
demonstative, prelevarea şi analiza probelor recoltate din câmp, întocmirea şi publicarea lucrărilor în 
cadrul simpozioanelor ştiinţifice din ţară şi străinătate. 

Numele şi adresa angajatorului SC SACOM EUROPE SRL 

Perioada 2009 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Titlul tezei de doctorat: CERCETĂRI ASUPRA SUSTENABILITĂŢII PRODUCŢIEI LEGUMICOLE DIN 
MICROZONA TÂRGU FRUMOS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Educaţie şi formare  
  

mailto:tibulca_laurentiu@yahoo.com


Perioada 1999 - 2002  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Istorie, ştiinţe sociale, sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic ION NECULCE, Târgu Frumos , Iaşi  

  

Perioada 2003 - 2008  

Calificarea/diploma obţinută Inginer agronom 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Fitotehnie, marketing, management, economie agrară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  

Engleză  
B2  

Utilizator 
independent  

C2  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

Italiană  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă; 

Capacitate de adaptare, o bună capacitate de comunicare, adaptabilitate. 
  

Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric, creativitate, perspicacitate 
  

 ; 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint), win mentor 

  

Permis de conducere Categoria B 

 
Lucrări ştiinţifice elaborate: 

2009 coautor- Influenţa îngrăşămintelor chimice asupra producţiei unor soiuri de grâu cultivate în 

condiţiile de la ferma Ezăreni – Iaşi 

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


2010-Participare la simpozionul ştiinţific studenţesc ca prim autor cu tema:"Cercetări asupra 

sustenabilităţii producţiei legumicole din microzona Târgu Frumos". 

2010-prezent-Membru în echipa de cercetare a proiectului SIECOLEG sub îndrumarea prof. 

Univ. Dr Neculai Munteanu 

2010 coautor- Cuantificarea efectului nutrienţilor şi biostimulatorilor asupra producţiei grâului de 

toamnă. 

Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, vol. 53,nr.1. p.551-556, USAMV Iaşi  

2010 coautor--Efectul fertilizanţilor şi a biostimulatorilor asupra unor elemente de productivitate la 

grâul de toamnă. Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, vol.53, p. 219-222, USAMV Iaşi  

2010 coautor- Influenţa concentraţiilor unor biostimulatori asupra producţiei a trei soiuri de grâu 

cultivate în condiţiile ecologice de la Ferma Ezăreni Iaşi. Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, vol.53, 

p.215-218, USAMV Iaşi.  

2011 prim autor- Rezultate privind evaluarea sustenabilităţii solului cultivat cu legume în condiţiile 

de la Târgu Frumos. Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, vol. 54/2011, USAMV Iaşi. 

2012 prim autor - Cercetari privind potentialul biotic şi enzimatic al solului din cadrul microzonei 

Targu Frumos. Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, vol. 55/2012, USAMV Iaşi. 

2012 prim autor -Evaluarea fondului calitativ al solului prin utilizarea diagnozei eco-pedologice a 

troficităţii efective a resurselor de sol din microzona Târgu Frumos. Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, 

vol. 55/2012, USAMV Iaşi. 

2012 coautor- Evaluarea potenţialului de fertilitate a terenurilor cu vocaţie legumicolă din 

microzona Târgu Frumos. Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, vol. 55/2012, USAMV Iaşi 

 

 

 

 

 
 

 
 


