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Curriculum Vitae  
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MIHAI GINA- MIHAELA (căsătorită PRICOPE)   
Adresa(e) Iași, Green Park, B1, ap. 33, România 

Telefon(oane)   Mobil (40)0741 163571; 
E-mail(uri) ginacornelia@yahoo.com; ginaprico@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 26/06/1971 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 15/09/2008- prezent 
Funcţia sau postul ocupat consilier superior 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

medic primar veterinar -diagnostic de laborator 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași 
Str. Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 10, Loc. Iași, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Iași 
Compartiment  Siguranța Alimentelor 
Profil „Microbiologie alimentară”  
 „Expertiză furaje, Micologie și Micotoxicologie” 

Perioada 27/11/2006 - 14/09/2008  
Funcţia sau postul ocupat consilier superior 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

medic primar veterinar -diagnostic de laborator 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcția Sanitară Vererinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț 
Str. Aleea Tiparului, nr. 12, Loc. Piatra Neamț, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Neamț-
Compartiment Sănătate Animală 
Profil „Control furaje, Medii de cultură” 

Perioada 15/09/1995 - 26/11/2006  
Funcţia sau postul ocupat consilier superior 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

medic primar veterinar -diagnostic de laborator 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați, 
Str. Cezar n. 8 bis , loc. Galați, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Laboratorul Sanitar Veterinar- Compartiment Sănătate Animală 
Profil „Control furaje, Micologie, Micotoxicologie, Toxicologie, Igiena și 
Protecția Mediului” 

Educaţie şi formare  

Perioada 15/09/2008- prezent –Doctorand la UNIVERSITATEA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 
MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI-FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ- 
SPECIALIZAREA MICROBIOLOGIE-IMUNOLOGIE 

Perioada  07/06/2003  
Calificarea/diploma obţinută Gradul profesional „Medic primar veterinar” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Diagnostic de laborator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului 
Agenția Națională Sanitară Veterinară 

Perioada 01/10/1995 - 30/06/1997  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Studii Academice Postuniversitare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Diagnostic de laborator, medic vetrinar gr. I -histopatologie, morfopatologie, 
profil metabolic, virusologie, boli infecțioase, bacteriologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București 
Școala de Studii Academice Postuniversitare de Medicină Veterinară, 
București 

Perioada 01/10/1989 - 30/06/1995  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Medic veterinar 
biofizică, biochimie, microbiologie, genetică, histologie, toxicologie, chirurgie, 
morfopatologie, boli infecțioase, medicală, diagnostic de laborator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad "Iași 
Facultatea de Medicină Veterinară 

Perioada 15/09/1985 - 15/06/1989  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Laborant Biochimist 
chimie, biologie, biochimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul de Știinte ale Naturii Galați 

Perioada 15/09/1978 - 15/06/1985  



CURRICULUM VITAE 
 MIHAI GINA- MIHAELA (PRICOPE) 

Page 3 of 4 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Școala Generală  Rediu, Jud. Galați 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Perseverență 
 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute engleză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleza  C
1  

Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Franceza  
B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A1 Utilizator 
elementar  B1 Utilizator 

independent 

 (*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi   

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate, capacitate de comunicare,  responsabilitate, onestitate 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență variată:  asistent  farmacie umană,  director executiv adjunct 
DSVSA Galați 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Implemetarea ISO 17025/2005 în cadrul profilelor de activitate la LSVSA Iași 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Certificat  ECDL complet 

Competente si aptitudini 
artistice 

Desen 

Alte competenţe şi aptitudini Lectură, psihologie, astrologie, în timpul liber 

Permis de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Certificate de instruire eliberate de laboratoarele de referință IISPV și IDSA 
București : 
• Toxicologie- Importanța animalelor de laborator în efectuarea biotestelor;16.04-
18.04.1997; 
• Igiena și protecția mediului- Testarea adaposturilor din punct de vedere igienic și 
monitorizarea rezultatelor analizelor. Condiții de igiena  în laboratoarele sanitar-veterinare; 25-
29.05.1998; 
• Micologie-Micotoxicologie- Metode de analiză privind examenul micologic si 
micotoxicologic; 26-30.07.1999 ; 
• Micologie-Micotoxicologie- Tehnici ELISA pentru determinarea aflatoxinelor, 
ochratoxinei A, zearalenonei din furaje; 3-7.04.2000 ; 
• Toxicologie- Conduita  medicului veterinar de laborator în diagnosticul toxicologic; 16-
17.05.2000 ; 
• Profil metabolic- Patologia eritronului ; 5.09-6.09.2002 ; 
• Igiena și protecția mediului-Conduita în asanarea focarelor de tuberculoză bovină. 
Tehnici de abordare a asanarii focarelor de tuberculoză inactivă. Teste de sanitație ; 11-
13.09.2002 ; 
• Igiena și protecția mediului- Aprecierea eficienței decontaminării. Teste rapide. 
Determinarea indicatorilor fizico-chimici ai apei potabile; 23-27.09.2002 ; 
• Experiză furaje- Spectofotometrie de absorbție moleculară și determinarea retinolului 
total din furaje ; 10-12.03.2003 ; 
• Profil metabolic- Prelevarea, ambalarea, transportul și prezentarea probelor la 
laboratorul de biochimie; 2-4.04.2003 ; 
• Patologia reproducției- Examene de laborator  ale materialului  seminal congelat ; 16-
20.06.2003 ; 
• Expertiză furaje- Identificarea componentelor de natură animală din furaje; 17-
19.06.2003 ; 
• Profil metabolic- Metode hematologice omologate utilizate in medicină veterinară; 25-
27.06.2003; 
• Expertiză furaje- Determinarea numarului de Enterobacteriaceae din furaje; 22-
23.10.2003; 
• Igiena și protecția mediului- Legislația europeană privind evaluarea și managementul 
calității aerului; 31.10.2003; 
• Expertiză furaje- Recoltarea, ambalarea, etichetarea și transportul probelor pentru 
determinările de reziduuri;16.03.2005; 
• Expertiză furaje- Microscopie pentru identificarea proteinelor animale procesate din 
furaje si utilizarea foilor  de calcul pentru validarea rezultatelor analizelor; 16-19.05.2005; 
• Virusologie- Testul de imunpfluorescență directă pentru detecția antigenului viral 
produs de virusul pestei porcine clasice ; 21-23.06.2005 ; 
• Expertiză furaje- Noțiuni introductive de macroanaliză/ microscopie pentru identificarea 
semințelor de plante toxice din furaje, monitorizarea controalelor și inspecțiilor oficiale în 
domeniul nutriției animalelor; 9.06.2006 ; 
• Igiena și protecția mediului-Principii generale de biosecuritate ; masuri de 
decontaminare in gripa aviara ; detectia si numararea de escherichia coli si de bacterii 
coliforme ; identificarea si numararea enterococilor intestinali-metoda de filtrare pe membrana; 
15.06.2006 ; 
• Bioteste- Izolarea și identificarea speciilor/genurilor de fungi implicați în stările morbide 
la animale; 15-17.12.2008; 
• Expertiză furaje- Metoda orizontală pentru numararea Clostridium perfringens din furaje 
perfringens din furaje; 17.06.2009; 
• Reziduuri micotoxine- Determinarea de micotoxine prin tehnica HPLC, parametrii de 
performanță utilizați în validarea metodelor analitice și interpretarea rezultatelor analitice; 21-
23.11.2011; 
• Reziduuri Grupa a 4- Determinarea reziduurilor de lactone ale acidului rezorcilic prin LC-
MS-LMS din produse de origine animală; 21-24.11.2011; 
 

  
 


