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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Viziteu, Ştefan 
  

Adresă Sat Curseşti-Vale, Com. Pungeşti, Jud. Vaslui, Cod 737448, România 
  

Telefon    Mobil: +40749362494 
  

E-mail stefan.viziteu@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 15.10.1985 
  

Sex Masculin 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2010-prezent 

Doctorat Facultatea de Agricultură, specializarea Management și marketing în agricultură, titlul tezei 

de doctorat: „Studii privind asigurarea nevoilor de consum ale populației județului Iași la produsele de 

panificație prin optimizarea structurii culturii cerealelor boabe” 

-Metode moderne de cercetare; Managementul proiectelor; Calitatea în strategia de produs 

agroalimentar; Strategia de produs în marketingul agricol 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 

 

ISCED 8 

 

2009-2011 

Diplomă de master(nr. 41 din 30.07.2012, seria A, nr. 0114607), Facultatea de Agricultură, domeniul 

Inginerie şi Management, specializarea Administrarea Afacerilor Agricole, titlul lucrării de disertație: 

„‟Politici de piață în Uniunea Europeană” 

   -Administrarea și controlul exploatațiilor;  Strategii de marketing internațional; Consultanță  

    managerială; Economia producției 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 

 

ISCED 7 

 

2004-2009 

Inginer diplomat/ diplomă de licență ( nr. 35 din 02.06.2010, seria H, nr. 0014682)- Facultatea de 

Agricultură, domeniul Inginerie şi Management, specializarea Inginerie Economică, titlul lucrării de 

diplomă: „Particularităţi ale derulării proiectelor de dezvoltare în S.C. ILVAS S.A.” 

-Economie rurală; Marketing agroalimentar; Managementul dezvoltării rurale; Eficiența investițiilor în 

agricultură;  Managementul proiectelor  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 

ISCED 6 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

2000-2004 

Diplomă de bacalaureat (nr. 7909 din 20.09.2004, seria T, nr. 0392495) şi atestat în informatică  

   profil  matematică – informatică,  

 

Liceul „Ştefan Procopiu” - Vaslui 

 

 

ISCED 3 

 

 27.06.2011-01.07.2011 

 Certificat de absolvire a cursurilor de formare “Développement des technologies éducatives”- 

Conception, dévelopement et utilisation d`un cours en ligne,  

 - conceperea și dezvoltarea unui curs online pe platforma Moodle; utlizarea sistemului Hotpotatoes 

de realizare a exercițiilor interactive 

 Agenția Universitară a Francofoniei, Biroul pentru Europa Centrală și de Est 

 

 

31.05.2010-02.07.2010 

Certificat de absolvire a cursurilor de perfecționare în cadrul programului “Modernizarea sistemului de 

cunoștințe și informații în agricultură(M.A.K.I.S.)”  

-Certificarea agroalimentară în România; Managementul financiar al fermei; Politica Agricolă Comună. 

Cadrul general, instituţii şi fonduri europene; Tehnici de comunicare şi metode moderne de 

consultanţă 

Centrul de pregătire  și formare (C.P.I.) din cadrul Universitatății de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 

1.11.2009-28.11.2009 

Certificat de absolvire a cursurilor din cadrul Programului de Vecinătate România-Moldova, Pfare CBC 

-„Cooperare transfrontalieră pentru înfiinţarea unui centru zonal privind formarea de experţi pentru 

studiul, păstrarea şi managementul resurselor genetice vegetale, în vederea utilizării eficiente  a 

patrimoniului genetic şi a conservării mediului ambiant”  

 

-Genetică; Conservarea germoplasmei; Statistică; Ameliorarea plantelor 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 

 

   08.02.2008-18.02.2008 

Diplomă de participare la cursul de Managementul Proiectelor: Scrierea cererilor de finanţare  

 

-Cererile de finanțare; Planificarea proiectului; Sustenabilitatea proiectului 

 

Direcţia Judeţeană pentru Tineri- Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor 

 

04.06.2007-15-06.2007 

Certificat de absolvire a cursurilor aferente stagiului de pregătire în Belgia şi Franţa din cadrul 

programului intensiv Erasmus NESSIE- Managementul mediului- partea I: Managementul calității apei 

-Surse de poluare și modalități de prevenire; Impactul activității turistice asupra mediului; Monitorizarea 

și conservarea calității surselor de apă 

 

Université de Reims champagne-Ardenne, UFR Sciences Exactes et Naturelles 

 

   2006-2009 

Practică la SC ILVAS SA Vaslui finalizată cu lucrarea de licenţă cu tema „Particularităţi ale derulării 

proiectelor de dezvoltare la SC ILVAS SA”; 

- Analiza bilanțului contabil; Calculul indicatorilor economici a întreprinderii și a proiectelor de investiții; 

Implementarea managementului prin proiecte în cadrul unei firme 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Alte performanțe obținute 

 

 

2004-2005 

Certificat de absolvire a cursurilor din cadrul modulului psihopedagogic de pregătire a personalului 

didactic (nivelul I)- (nr. 70 din 30.07.2012 seria B, nr. 0009186)  

 

-Psihologia educației; Pedagogie; Didactica specialității 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 

 

-menţiuni în cadrul simpozionului ştiinţific studenţesc universitar și pentru lucrările „Managementul prin 

proiecte- metodă specifică pentru modernizarea firmelor în domeniul agroalimentar”(2009)  și respectiv 

„Particularități privind evoluția pieței pâinii și a produselor de panificație din România  în contextul crizei 

economice”(2012); 

-premii II în cadrul simpozionului ştiinţific studenţesc universitar pentru lucrările  „Aspecte privind piața 

produselor de panificație in județul Iași” (2011) și „Aspecte privind dinamica rezultatelor economice a 

întreprinderilor din sectorul de panificație (studiu de caz pentru județul Iași)„ (2013) 

-premiul de excelenţă BRD-Groupe Societe Generale pentru performanţe academice deosebite (2009) 

ca urmarea a obţinerii celui mai bun rezultat pe promoţie, din cadrul facultăţii.  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

1. Limba Engleză  C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

2. Limba Franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
       Competenţe şi aptitudini artistice  
 
 
  

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

Abilitate pentru lucrul în echipă, comunicativitate, perseverenţă, responsabilitate, seriozitate 

-2007-2009 membru al Asociaţiei Studenţeşti „Tineri pentru Viitor”, Iași; 

 

Spirit de iniţiativă, capacitate de organizare 

 

 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) și a limbajelor de 

programare Pascal și Fox Pro, conceperea și dezvoltarea de cursuri online pe platforma Moodle 

 

Poezie. Publicarea volumului de poezii “Rădăcini de lumină”, Editura Alfa, Iași, 2012, ISBN 978-606-

540-079-5. Publicarea a trei poezii în cadrul Antologiei de poezie “Doar dor”, Editura Panfilius, Iași 

2007, ISBN 978-973-7876-63-8; Premiul III obținut la concursul de poezie ortodoxă (2012)  organizat 

de Serafim Pantea de la Mănăstirea Golia din Iași, Premiul III obținut pentru poezia “Un rêve” din 

cadrul Zilelor Francofoniei (2006) în U.S.A.M.V. Iaşi 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

