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Personal information   

Nume / Prenume  HOBINCU MARLENA  

Adresă  Aleea Mihail Sadoveanu nr. 6, Bl.C- 2, ap.12, parter; Iaşi – România 

Telefon  Mobil: 0747990879 Mobil: 0740 96 13 60 

e-mail  mhobincu@gmail.com 

Naţionalitate    Română  

Data naşterii  15.08.1980 

Sex Feminin 

Experienţa profesională   

Perioada  octombrie 2009 – prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat  

doctorand 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

Activitate de documentare și cercetare asupra subiectului tezei; 

activitate didactică - lucrări practice la disciplină cu studenții de la 

Facultatea de Horticultură. 

Numele şi adresa 

angajatorului  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi – 

Facultatea de Horticultură 

Perioada  1.03.2009 – 1.10.2009  

Funcţia sau postul 

ocupat  

Inginer diplomat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi   

*  Verificarea  produselor naturiste pe baza reţetelor elaborate; 

* Studierea diagnosticelor oficiale ale pacienţilor pentru acordarea 

preparetelor eficiente; 

* Coordonarea activităţii personalului din laboratorul de producţie. 

Numele şi adresa 

angajatorului  

Prof. Univ.dr. Constantin Milică;  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi, Aleea M. 

Sadoveanu nr. 3, Iaşi 

Tipul/sectorul de activitate  Valorificarea  produselor  naturiste *Aroma* Iaşi 

 

Educaţie şi formare  

 

Perioada  Octombrie 2009 - prezent 

mailto:mhobincu@gmail.com
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Calificarea / diploma 

obţinută  

Doctorand 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Studiul speciei aromatice și condimentare Origanum vulgare în 

contextul agriculturii sustenabile; 

- Determinarea germinației semințelor la I.T.C.S.M. și în cadrul 

laboratorului disciplinei de Legumicultură–Iași 

- Cuantificarea influenței unor substraturi organice asupra 

germinării semințelor de oregano; 

-  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi – 

Facultatea de Horticultură 

Perioada martie – iunie 2012 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Specializare în domeniul de doctorat  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Micropropagare culturilor in vitro a unor specii de oregano;;  

 Determinarea compoziției chimice a speciei studiate; 

 Analiza calității uleiului eteric al speciei aromatice și 

condimentare. 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

The Departament of Agricultural and Environmental Science (DAES) 

of University of Bari - Aldo Moro – Italia 

Perioada  octombrie 2007 - februarie 2009 

Calificarea / diploma 

obţinută  

Master în Managementul calității produselor agroalimentare 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Audit și calitate conform standardelor ISO; Protecția consumatorului; 

Merceologie și legislația produselor agroalimentare;  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

Perioada  octombrie 2002 - iunie 2007 

Calificarea / diploma 

obţinută  

Inginer diplomat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Tehnologia produselor alimentare; Fiziologia, Ameliorarea plantelor 

*  Studii privind caracteristicile fizico – chimice ale unor extracte din 

plante medicinale aromatice, 2006; 

*  Evoluţia parametrilor fizico – chimici din extractele hidroalcoolice 

ale unor plante medicinale aromatice din flora spontană a judeţului 

Iaşi, 2007 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi 
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Perioada 1995 - 1999 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Studii liceale 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Liceul "Stefan Procopiu" Vaslui – Telecomunicații 

Matematică - Fizică 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 persoană creativă și cu spirit de inițiativă și de lucru în echipă: 

 inovație și deschidere spre dezvoltare profesională pentru a mă 

perfecționa; 

 prezint bună adaptare la diferite medii profesionale, bună 

capacitate de comunicare. 

Limba(i) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Engleză 

Italiană  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 

 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C1 

Utilizator 

experime

ntat 

C

1 

Utilizator 

experime

ntat 

C

1 

Utilizator 

experime

ntat 

C

1 

Utilizator 

experime

ntat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba italiană B1 

Utilizator 

independ

ent 

B1 

Utilizator 

independ

ent 

B1 

Utilizator 

independ

ent 

B1 

Utilizator 

independ

ent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

utilizare sistem de operare Microsoft Windows şi programe de tip 

office , browsing, Internet și a majorităţii software-urilor ce rulează pe 

sisteme de operare de tip WindowsTM 

Permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  Membru ”Crucea Roșie ” - Iași 

 Absolvent curs “ Managementul proiectelor europene”  

 Stagiu de practică la “Oficiul pentru protecţia 

consumatorului” Iaşi 

 Pachetul complet al modulului psiho – pedagogic ( psihologie, 

metodică, didactică) 
 

 

 

 

 
 


