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Informații personale  

Nume / Prenume Găină (căsăt. Diaconu) Nicoleta 
Adresa   Str. Toma Cozma, nr.85, bl.572, sc. C, ap.1, Iași 

Telefon +40. 332.140.232 Mobile: +40.742.635.841 

E-mail / G-mail diaconunico19@yahoo.com 

Nationalitate Română 

Data naşterii 19 Noiembrie 1986 

Sex Feminin 

  

Educație și formare  

Perioada Octombrie 2012 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand la Facultatea de Zootehnie, Specializarea Tehnologia produselor 
animaliere 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: “Cercetări privind caracterizarea indicatorilor de 
calitate a cărnii la bovine” 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Planificarea şi proiectarea planului experimental (obiective, resurse, 
costuri); 
- Recoltarea probelor şi efectuarea analizelor de caz; 
- Culegerea şi prelucrarea datelor brute, interpretarea statistică a rezultatelor; 
- Redactarea şi prezentarea în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice Naţionale şi 
Internaţionale a rezultatelor intermediare, sub formă de lucrări ştiinţifice - 
indexate în baze de date naţionale şi internaţionale; 
- Activitate didactică în cadrul disciplinei de Tehnologia cărnii şi preparatelor 
din carne, Facultatea de Zootehnie Iaşi; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi / Facultatea de Zootehnie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2012 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de predare și instruire Nivelul I 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educației / Pedagogie / Didactica specialității / Instruire asistată 
pe calculator / Managementul clasei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi / Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

  

Perioada 2012 – 2013 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de predare și instruire Nivelul II 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogia absolvenţilor, tinerilor şi adulţilor / Didactica domeniului /  
Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi / Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

  

Perioada Octombrie 2009 - Iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută   Master: Managementul Producțiilor Animale 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Managementul producțiilor la taurine; Managementul reproducției animalelor 
de fermă; Managementul producțiilor la ovine și caprine;Managementul 
producțiilor la suine; Managementul parcurilor de vânătoare; nutriție și 
alimentație special; Managementul producțiilor la iepuri și animale de blană; 
Managementul producțiilor piscicole. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” din Iaşi / Facultatea de Zootehnie 

  

Perioada Septembrie 2005 - Iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Specializarea: Tehnologia prelucrării produselor agricole 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne / Tehnologia laptelui şi a 
produselor derivate / Tehnologia prelucrării produselor vegetale / Tehnici de 
conservare a alimentelor / Tehnologia băuturilor / Controlul calităţii 
alimentelor / Chimia alimentelor / Biochimia alimentelor / Biotehnologii 
agroalimentare / Aditivi alimentary. 

Numele şi tipul instituţiei 
deînvăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi / Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6  

  

Perioada Septembrie 2001 – Iunie 2005  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Școala Normală „Vasile Lupu” Iași (profil vocațional – educatoare – învățătoare) 
Iasi (România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

European level (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 
elementar 

Italiană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
elementar 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale - Determinare şi orientare spre rezultate; 
- Responsabilitate pentru muncă, punctualitate, conştiinciozitate, calm, 

stăpânire de sine, spirit metodic şi de echipă. 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

- Spirit organizatoric; 
- Participarea în comisiile de organizare a simpozioanelor ştiințifice 

organizate de Facultatea de Zootehnie în perioada 2012 – 2013. 
- Participarea la campaniile de promovare a U.S.A.M.V. Iași –2012, 2013. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Sisteme de operare Windows, Pachetul de aplicaţii Microsoft Office, Internet, 
cunoştinţe hardware 

  

Permis de conducere Posesor al permisului categoria B din anul 2013 

  

  

  

  

  ***Ing. drd. Nicoleta DIACONU 

  

  

 
 


