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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Teliban Gabriel-Ciprian 

Adresă Str. Cireşilor, nr. 7, cod poştal 715200, Dorohoi, jud. Botoşani 

Telefon 0741742805   

E-mail teliban_gabriel_ciprian@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 09.10.1979 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Domeniul agricol 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009-2010 

Funcţia ocupată Inginer horticol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare producere şi desfacere producţie legumicolă, supraveghere şi control parametri seră 
(utilizare soft PrivaOffice) 

Numele şi adresa angajatorului SC Petrocart SA, Bd. Decebal nr. 171, Piatra-Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producător hârtie, carton triplex şi cartoane electrotehnice 

 Producător legume în sistem hidroponic 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand cu frecvenţă 

Disciplinele principale studiate  Legumicultură, Tehnică experimentală, Managementul proiectelor, Fiziologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Şcoală doctorală 

  

Perioada 2006-2008 

Diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate  Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare de specializare 

  

Perioada 2001-2006 

Diploma obţinută Diplomă de inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate  Legumicultură, Pomicultură, Viticultură, Floricultură, Fiziologie, Ameliorarea plantelor, Botanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 
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Perioada 1994-1998 

Diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate Informatică, matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul „Regina Maria”, Dorohoi 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute 1. engleză; 2. germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba germană  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipă, responsabilitate, comunicare, deschidere spre perfecţionare 
profesională; abilităţi dobândite în urma participării ca membru activ în derularea diferitelor programe 
de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse, planificarea si realizarea diverselor 
activităţi, bun organizator 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a mânui echipamente şi maşini 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), CorelDRAW, PrivaOffice, SPSS 

  

Alte competenţe şi aptitudini Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Membru Asociaţia Bioagricultorilor „Bioterra” 

 Participare la seminarul „Direct Marketing in Organic Farming”, 13-19 octombrie 2010, Dresda-
Germania 

 Curs de calificare în domeniul producerii ciupercilor, organizat de OJCA Iaşi  
  

Participare la proiecte de cercetare  

Perioada de derulare 2006-2010 

Tipul proiectului MAPDR – Sectorial 355/2006 

Titlul proiectului Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume, flori, plante dendrologice care să corespundă noilor 
cerinţe ale consumatorilor şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai puţin întâlnite pe 
piaţa noastră 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 
  

Perioada de derulare 2007-2010 

Tipul proiectului PN II 

Titlul proiectului Mediu de cultură ecologic pentru gazon instant, horticultură ornamentală şi protecţia mediului 
înconjurător - GAZONINSTANT 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 
  

Perioada de derulare 2007-2010 

Tipul proiectului PN II – 51061/2007 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Titlul proiectului Studiul diversităţii biologice şi ecologice a speciilor de plante perene şi reconsiderarea utilităţii lor 
multiple (culinare, medicinale, decorative etc.), în contextul dezvoltării sustenabile socio-economice şi 
alinierea la tendinţele U.E. - BIOPERUTILE 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 
  

Perioada de derulare 2008-2011 

Tipul proiectului PN II – 52141/2008 

Titlul proiectului Fundamentarea siguranţei alimentare într-un sistem ecologic de producere a legumelor proaspete, 
prin studiul principalilor factori de risc, în vederea sustenabilităţii producţiei - SIECOLEG 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 
  

Perioada de derulare 2008-2011 

Tipul proiectului POSDRU/5/1.5/S/1 

Titlul proiectului Studii doctorale în România – Organizarea şcolilor doctorale 

Funcţia în cadrul proiectului colaborator 

 


