
 Curriculum vitae  
 

Ciobanu Marius Mihai 

 

  
 

  

 
 

Europass 
Curriculum Vitae 

   

Informații personale  

Nume / Prenume Ciobanu Marius Mihai 
Adresa   Str. Petre Ţuţea, nr. 9, bl. 911 tr. II, et. 5, Iaşi, România 

Telefon +40. 332.457.774 Mobile: +40.742.409.062 

E-mail / G-mail mar.ciobanu@yahoo.com 

Nationalitate Română 

Data naşterii 08 Aprilie 1983 

Sex Masculin 

  

Educație și formare  

Perioada Octombrie 2010 – 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 influenţa condiţiilor de 
abatorizare asupra calităţii cărnii de pasăre” 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Planificarea şi proiectarea planului experimental (obiective, resurse, 
costuri) cu tema: Influenţa condiţiilor de abatorizare asupra calităţii cărnii de 
pasăre; 
- 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 15 Ianuarie 2013 – 15 Aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Stagiar în cercetare  

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Cercetare, domeniul: Zootehnie – Industrie Alimentară: Cercetări privind 
calitatea intrinsecă (fizico - chimică) şi extrinsecă (tehnologică, senzorială) a 
cărnii materie primă; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Udine – Italia, Facultatea de Medicină Veterinară, 
Departamentul de Ştiinţe Agricole şi de Mediu 
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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 
de 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 

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 Iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare - Auditor în domeniul calităţii / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Auditul calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L / Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului 

  

Perioada Octombrie 2009 - Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Master: Managementul mediului 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Auditul de mediu / Ecologie şi protecţia mediului / Evaluări de mediu pentru 
dezvoltare durabilă / Evaluarea ciclului de viaţă a produselor / Politici şi 
strategii de mediu / Analiza cost-profit în protecţia mediului / Managementul 
integrat al mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi / Facultatea de  
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

  

Perioada Octombrie 2008 - Februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master: Managementul calităţii produselor agroalimentare 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii / Merceologie şi expertiză merceologică / Auditul 
calităţii / Managementul siguranţei produselor alimentare / Merceologia 
produselor agroalimentare / Comunicare şi negociere / Metodologia 
cercetării ştiinţifice / Protecţia consumatorului 

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 Decembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare - Auditor intern pentru sisteme de management al 
calităţii conform ISO 9001: 2000 / Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Prezentarea standardului SR EN ISO 9001 : 2000 – Cerinţe generale, politica 
calitatii, planificare / Prezentarea standardului SR EN ISO 9001 : 2000 – 
Implementare şi funcţionare, Verificare şi acţiune corectivă / Audit SMC – 
Cerinţele de auditare conform ISO 19011:2003 / Aspecte practice privind 
controlul SMC, studii de caz / Cerinţele şi procedura de audit / Pregătirea, 
desfăşurarea şi evaluarea auditului intern 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TÜV Austria România 

  

Perioada Octombrie 2003 - Iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat / Specializarea: Tehnologia prelucrării produselor 
agroalimentare 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne / Tehnologia laptelui şi a 
preparatelor din lapte / Tehnologia peştelui şi a preparateleor din peşte / 
Tehnologia ouălor şi a preparatelor din ouă / Tehnologia conservelor din 
legume şi fructe / Tehnologia băuturilor alcoolice / Tehnologia prelucrării 
produselor vegetale / Controlul calităţii alimentelor / Chimia alimentelor /  
Fiziologie / Biochimia alimentelor 

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 / I 252202 

  

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 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Italiană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de adaptare la alte medii culturale; 
- Determinare şi orientare spre rezultate; 
- Disponibilitate de lucru la program prelungit; 
- Responsabilitate pentru muncă, punctualitate, conştiinciozitate, calm, 

stăpânire de sine, spirit metodic şi de echipă, ordonat, iniţiativă. 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

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

organizate de Facultatea de Zootehnie în perioada 2011, 2012, 2013; 
- Participarea la campaniile de promovare a U.S.A.M.V. Iași – 2011, 2012, 2013. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competențe și aptitudini - Cunoştinţe privind elaborarea şi implementarea sistemelor de management 
al calităţii şi realizarea unui plan HACCP; 

- Cunoaşterea legislaţiei româneşti în domeniul industriei alimentare şi 
zootehnie; 

- Cunoaşterea reglementărilor tehnice (norme, standarde, directive) româneşti 
şi ale Comunităţii Europene referitoare la creşterea şi exploatarea păsărilor; 

  

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 2001 

  

 Referinţele se pot obţine la cerere 

  

  

  Ing. drd. Marius Mihai CIOBANU 

  

  

 
 


