
 

 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Ghiţău Carmen Simona (căs. Ţibulcă- Ghiţău) 

Adresa(e) comuna Balş, judeţul Iaşi (România) 

Mobil 0740177572  

E-mail(uri) ghitausimona@yahoo.com    carmen.tibulca@grupposacom.com  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 19/03/1985 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada August 2011 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer agronom 

Activităţi si responsabilităţi principale Infinţarea de câmpuri experimentale, evaluarea stării culturilor, coordonarea activităţilor de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului SC SACOM EUROPE SRL 

  
Perioada 2003 - 2008  

Activităţi si responsabilităţi principale Stagii de pregătire practică la Centrul de Cercetări Ştiinţifice Pojorâta, judeţul Suceava şi Ferma 
Ezăreni, judeţul Iaşi 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999 - 2003  

Calificarea/diploma obţinută Tehnician în exploatarea lemnului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Grup Şcolar "Vasile Cocea"Moldoviţa comuna Moldoviţa, judeţul Suceava 

  

Perioada 2003 - 2008  

Calificarea/diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Fitotehnie, Agrotehnică, Fitopatologie, Agrochimie,Tehnică experimentală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii universitare de licenţă 

  

Perioada 2008 - 2010  

Calificarea/diploma obţinută studii postuniversitare de specializare “Manager agricol” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management in agricultură, Marketingul produselor agricole, Managementul fermelor agricole 

mailto:ghitausimona@yahoo.com
mailto:carmen.tibulca@grupposacom.com


Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii postuniversitare de specializare 

  

Perioada 2008 -prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctorand cu frecvenţă 

Disciplinele principale studiate Titlul tezei de doctorat: Efectul unor fertilizanţi şi biostimulatori în realizarea cantitativă şi calitativă a 
producţiei grâului de toamnă în condiţiile ecologice din Câmpia Moldovei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

  
Perioada 2009-2010 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire cursuri de pedagogie 

Disciplinele principale studiate Psihologia educaţiei; Didactică; Managementul clasei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic . 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 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  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

Italiană  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, integrare, colaborare, responsabilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse, planificarea si realizarea unor activităţi 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Desfăşurarea activităţilor specifice unei exploataţii agricole şi activitate de cercetare specifica 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si PowerPoint) 

  

Informaţii suplimentare  

Experienţa acumulată în  
programe de cercetare 

Contract  IDEI 1110/2009- Cercetări asupra migraţiei şi invaziei plantelor adventive în unele habitate 
antropice şi naturale din Moldova (România)-Cercetător în formare; http://www.univagro-
iasi.ro/CNCSIS/Plante_adventive/ 

 Contract  IDEI  1098/2009 - Studiul implicaţiilor economice şi ecologice în agricultura organică -
Cercetător în formare; http://www.univagro-iasi.ro/CNCSIS/Tehnologii_organice/ 
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