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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume REBEGEA CRISTINA ELENA (căs. HORHOGEA) 
Adresa Str. Milov nr. 16, bl. 1201, A, et. 2, ap. 8, Iaşi, România 
Telefon 0332-422084 Mobil:  0744-696143 

Fax 0232-219113 
E-mail rebegeacristina@yahoo.com 

  

Cetăţenia română 
  

Data naşterii 20.12.1976 – Iaşi 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2003 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă, asiatent universitar Facultatea de Medicină Veterinară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  lucrări practice – disciplinele: Microbiologie, Imunologie şi Imunopatologie, Biologie moleculară ; 
cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  „Ion Ionescu de la Brad”,  Aleea M. Sadoveanu 
3, 700490-Iaşi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare,  activitate didactică 

Perioada 2002 - 2003 
Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar în cadrul laboratorului Sanitar Veterinar de Stat Iaşi, secţia Expertiza alimentelor şi 

medic veterinar de stat la SC Billa Romania SRL 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Analiza microbiologică a alimentelor de origine alimală, supravegherea pentru respectarea normelor 

sanitar veterinare în comerţul produselor de origine animală. 
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Sanitar Veterinară ,   Aleea M. Sadoveanu 10, Iaşi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiza microbiologică a alimentelor de origine alimală, supravegherea pentru respectarea normelor 
sanitar veterinare în comerţul produselor de origine animală. 

 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada    Aprilie – iulie 2005  
Calificarea / diploma obţinută Extracţie acizi nucleici, PCR, RT-PCR, clonare moleculară, culturi celulare, imunofluorescenţă indirectă, 

tehnica Western Blot. 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Domeniul Medicină Veterinară, Specializarea virusologie şi biologie moleculară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, UMR INRA ENVA AFSSA 1161 Virologie 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

specializare 

Perioada 1996 -2002 
Calificarea / diploma obţinută doctor medic veterinar 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
medicină veterinară 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  „Ion Ionescu de la Brad” 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   facultate 

Perioada 1991 - 1995 
Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Internat "Costache Negruzzi" - Iaşi, România 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

   liceu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 
Limbi străine cunoscute Engleză franceză, spaniolă 
Cunoştinţe operare PC  Word, Power Point, Excel 

Activitate publicistică şi 
ştiinţifică 

 

Lucrări ştiinţifice comunicate sau 
publicate 

13 

  

Apartenenţa la societăţi 
ştiinţifice şi profesionale 

 

din 2002 Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România, Colegiul medicilor veterinari 
  

Membru în echipe de cercetare - Morfologia şi reactivitatea ţesutului limfoid asociat pielii la păsările domestice – CNCSIS , tip A, 2007-
, tema, cod, director de proiect Conf. dr. Solcan Carmen, UŞAMV-Iaşi. 

- Dezvoltarea si validarea unor metode noi de diagnostic si supraveghere a virusului West Nile in 
ecosistemele Deltei Dunarii si testarea unui nou vaccin de uz veterinar bazat pe vectori lentivirali:; 
CEEX /2006, Director proiect Conf.dr. Savuţa Gheorghe, UŞAMV Iaşi 

- Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetală şi fungică cu acţiune citostatică, 
imunomodulatoare, metabolică şi neurotropă, şi valorificarea lor în alimentaţia funcţională ; CEEX 
15/2005 ; director proiect Prof dr. Cojocaru D., Univ. Al. I. Cuza- Iaşi, coordonator parteneriat Prof. 
Dr. Solcan Gheorghe ; UŞAMV-Iaşi. 

- Morfologia şi reactivitatea ţesutului limfoid asociat pielii la animale – CNCSIS, tip A, 2003-2005, tema 
B, cod 1218, director de proiect Conf. dr. Solcan Carmen, UŞAMV-Iaşi. 

 
  

 
 
 
 

15.11.2007 


