
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAłII PERSONALE 
Nume şi prenume 
 

Adresă 

Telefon 

Fax 

 

E-mail 

NaŃionalitate 

Data şi locul naşterii 

 
EXPERIENłĂ  
PROFESIONALĂ 
Perioada  
 
Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 
 
FuncŃia sau postul ocupat 
 
Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 
 
 
 
 
Perioada  
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 
FuncŃia sau postul ocupat 
Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 
 
 
 
 
Perioada  
 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 
FuncŃia sau postul ocupat 
Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 
 
 

 

PETREA GABRIELA 
 

Iaşi, str. łuŃea Petre nr. 18, Bl. 834, Sc. B., Ap. 13, cod poştal 
700694 

+40.232.407.438; +40.742.077.987 

- 

g_ilisescu@yahoo.com  

Română 

2 iunie 1978, Fălticeni, jud. Suceava 

 
 
 
2009 - prezent 
 
StaŃiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi VinificaŃie, 
Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 48, cod poştal 700 489 
Laboratorul ProtecŃia Plantelor 
Cercetare ştiinŃifică 
 
 
cercetător ştiinŃific 
 
Principalii agenŃi patogeni ai viŃei de vie 
Monitorizare şi avertizare de tratamente 
Testări fungicide, acaricide, insecticide 
Raportări rezultate din perioada de vegetaŃie 
Controlul viabilităŃii viŃei de vie în perioada de repaus vegetativ 
 
2005-2010 doctorand cu frecvenŃă 
Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion 
Ionescu de la Brad" din Iaşi 
Facultatea de Horticultură 
Disciplina de Viticultură 
Obiectul de studiu: Înrudirea unor soiuri de viŃă de vie autohtone 
prin analiza genomului 
 
 
 
 
2002-2003-asistent în cercetare 
 
StaŃiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi VinificaŃie, 
Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 48, cod poştal 700 489 
Laboratorul ProtecŃia Plantelor 
Monitorizarea agenŃilor patogeni ai viŃei de vie 
Testarea unor fungicide, acaricide 
Raportarea datelor obŃinute firmelor interesate 
  



EDUCAłIE ŞI FORMARE 
 
Perioada  
 
Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ şi al organizaŃiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 
 
Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaŃionale 
 
Tipul calificării/diploma obŃinută 
 
 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăŃământ 
 
Perioada  
 
Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ şi al organizaŃiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 
 
Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaŃionale 
 
Tipul calificării/diploma obŃinută 
 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăŃământ 
 
Perioada  
 
Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ şi al organizaŃiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 
 
 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENłE 
PERSONALE 
 
 
Limba maternă 
 
Limbi străine cunoscute 
abilitatea de a citi 
abilitatea de a scrie 
abilitatea de a vorbi 
 

 
 
2001-2003 
 
Universitatea „Al.I. Cuza”, Facultatea de Biologie, 
Specializarea Protectia Plantelor 
Studii postuniversitare 
 
 
 
 
 
AdeverinŃă de absolvire 
 
 
 
 
 
1996-2001 
 
Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion 
Ionescu de la Brad" din Iaşi 
Facultatea de Horticultură 
 
 
ŞtiinŃe Agricole şi Silvice, domeniul Horticultură 
 
 
Studii universitare/Diplomă de Inginer Diplomat 
Seria  B  nr.0017344 
 
Specializarea Horticultură 
 
1992-1996 
 
Liceul Industrial nr. 2, Falticeni, jud. Suceava 
Profilul Istorie-ŞtiinŃe Sociale 
 
Diplomă de bacalaureat   
 

 
1998-2000 - Cursuri de Profesionalizare Didactică, organizate 
de Departamentul de Pregătire a Personalului didactic din 
Universitatea “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, finalizate cu 
certificat de absolvire 
 
 
Română 
 
Franceză, Engleză 
Foarte bine 
Bine 
Bine 
 



Permis de conducere 
 
INFORMAłII 
SUPLIMENTARE 
 
 
 

Da 
 
Membru în contractele de cercetare: 
GRAND CNCSIS cod. 610 tip A, perioada 2006-2008, cu titlul 
“ Stabilirea profilului enzimatic caracteristic al clonelor de viŃă 
de vie în România în scopul certificării autentixităŃii acestora “ 
 
Proiect de cercetare, tip Parteneriate în Domenii Prioritare, nr. 
52-113/15.09.2008, perioada 2008-2011, cu titlul 
“Modernizarea  tehnologiei de obŃinere şi valorificare a 
strugurilor de masă prin implementarea sistemului european de 
calitate EUREPGAP în scopul asigurării trasabilităŃii şi 
siguranŃei alimentare“ 
 
Proiect de cercetare, nr. 52-116/15.09.2008, Perioada 2008-
2011, cu titlul “ Colectarea, conservarea şi monitorizarea 
resurselor genetice autohtone din estul şi sud-estul Ńării“ 
 
Proiect de cercetare tip IDEI, cod CNCSIS 1141, perioada 
2009-2011. “Promovarea viticulturii durabile în zona de nord-
est a României“ 
 

 
 
 
 
25.03.2011.       Ing. drd. Petrea Gabriela 


