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CURRICULUM VITAE 
  

 

1. DATE PERSONALE: 

 

NUME: CHIRIAC 

PRENUME: ADRIANA GABRIELA 

NAŢIONALITATE:Română 

DATA ŞI LOCUL NASTERII :15.03.1967 ; BACĂU, JUDEŢUL BACĂU 

STAREA CIVILĂ :Căsătorită 

ADRESA : sat Zorleni, com. Zorleni, jud. Vaslui  

Telefon : 0729805442 

                E mail:adrianagabriela2000@yahoo.com 

 

2. STUDII : FACULTATEA DE MEDICINĂ  VETERINARĂ  IAŞI 

 

3. SPECIALIZĂRI : 

 

IDSA BUCURESTI 

 

1992- Tehnici generale de diagnostic serologic, partea I; 

1993- Tehnici generale de diagnostic serologic, partea a - II- a; 

1995- Testul imunoenzimatic ELISA pentru diagnosticul trichinelozei 

1999- Testul imunoenzimatic pentru detectarea gammainterferonului în diagnosticul  

tuberculozei la bovine; 

 2000- Teste imunoenzimatice şi titrări de produse biologice ; 

 2002- Macro şi microtehnici de aglutinare, teste imunoenzimatice aplicate în 

diagnosticul  brucelozei ; 

 2003- Microtehnica de fixare a complementului aplicată în diagnosticul şi 

supravegherea   morvei ; 

 2004- Managementul calităţii, benchmarking, instrumente şi tehnici în 

implementarea managementului calităţii, documentarea sistemului calităţii 
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 2005- Formare de auditori şi specialişti în mamagementul programelor de audit, 

efectuarea auditurilor interne sau externe a sistemelor de managementul calităţii şi 

administrarea sistemelor de management al calităţii în laboratoarele de încercări/ 

analize, precum şi referitor la competenţa şi evaluarea auditorilor ; 

2006- Testarea capacităţii de diagnostic serologic pentru bruceloză ; 

2006- Formare de auditori pentru Sistemul de Management al Calităţii conform 

standardului SR EN ISO 9001 

2007- Evaluarea capacităţii de diagnostic serologic pentru paratuberculoză prin 

ELISA- abs. ; 

2007- Testul imunoenzimatic indirect aplicat în serosupravegherea Epididimitei 

infecţioase a berbecilor ; 

2007- Microreacţia de fixare a complementului (tehnica standard OIE) aplicată în 

serodiagnosticul brucelozei ; 

 2007- Formare de auditori pentru Sistemul de Management al Calităţii într-un 

laborator acreditat / în proces de acreditare conform standardului ISO 17025 :2005 ; 

 

S.N.’’ INSTITUTUL PASTEUR’’ S.A. 

1999- Bruceloze animale- tehnici de diagnostic 

 

4. ACTIVITATE PROFESIONALĂ : 

1990 – profesor suplinitor la Grupul Şcolar Agricol Rădăuţi- Suceava 

1992 – medic veterinar -Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat -Direcţia Sanitară 

Veterinară Vaslui : profil serologie. 

2000 – gradul de medic veterinar primar 

2004 - responsabil cu responsabil cu asigurarea calitatii in LVS Vaslui 

2005- şef compartiment sănătate animală în cadrul LVS Vaslui. 

 

 

5. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ: 

 

 Chiriac Adriana, Carp Cărare M., Neculiţă C. (2006)- Sensibilitatea şi 

specificitatea unor teste de diagnostic serologic utilizate în tuberculoza 

bovină, Comunicare la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Medicină Veterinară 

Iaşi, iunie 2006, Lucrări ştiinţifice, vol.49 (8), 862-867. 
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 Chiriac Adriana, Carp Cărare M., Neculiţă C. (2006) - Diagnostic de 

laborator complex al tuberculozei la bovinele sacrificate, Comunicare la 

Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi, iunie 2006, 

Lucrări ştiinţifice, vol.49 (8), 797-803. 

 

     

6. DOMENII DE COMPETENŢĂ : 

din  01.02.1992- medic specialist serologie 

din 22.10.2004 - responsabil  cu asigurarea calităţii în LVS VASLUI 

 

7. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE : 

 

engleza-scris,citit, vorbit nivel mediu 

franceza-scris,citit,vorbit nivel mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


