
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Plesca Remus Gabriel 

Adresă Bvd. Alexandru cel Bun, nr. 43, bl.X2bis, et.6, ap.4, 700632,  IASI, ROMANIA 

Telefon  Mobil: 0040 742211997 

E-mail remus_plesca@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 29 octombrie 1982 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent Universitar 
USAMV Iași – Facultatea de Medicină veterinară 

  

Experienţa profesională  
 

Perioada Septembrie 2016-în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Asigurarea Calitatii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea și verificare exigențelor Eu GMP și FDA privind produsele farmaceutice de uz uman și 
veterinar, realizarea de audituri interne în conformitate cu GMPși ISO 9001. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

SC ANTIBIOTICE SA, strada Valea Lupului, nr. 1, 707410 www.antibiotice.ro  
 
Fabricația de produse farmaceutice 

Perioada Mai 2013-Septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant Medical 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea, elaborarea și implementarea strategiilor de marketing în regiunea arondată. Promovarea 
produselor KRKA, monitorizarea, analizarea și găsirea unor soluții care să crească nivelul vânzărilor. 
Respectarea principiilor impuse de KRKA și a secretului profesional și confidențialitatea informației. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

SC KRKA România srl 
 
Marketing și promovare medicamente  

  

Perioada Noiembrie 2012-aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător  voluntar in cadrul USAMV Iasi, Facultatea de Medicină Veterinară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea și coordonarea cercetărilor veterinare în domeniul dezvoltării de parteneriate inter și 
transdisciplinare cu scopul obținerii de produse biologice și inserția acestora în piață. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  
 
Medicină veterinară, cercetare, inovare 

  

Perioada Octombrie 2008-noiembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand la Facultatea de Medicină Veterinară, Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Boli Infecţioase şi Medicină preventivă, biochimie, genetică, farmacologie, biologie moleculară, 
microbiologie, epidemiologie veterinară, sănătate publică şi medicină veterinară de stat, legislaţie 
medicală, imunologie, vectorologie şi vaccinologie, experimentare animală. 

http://www.antibiotice.ro/


Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  
 
Medicină veterinară, clinică, cercetare, inovare 

Perioada    Februarie 2008-Octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat   Doctor Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medicină veterinară preventivă, diagnostic şi terapie veterinară, control sanitar veterinar al alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului SC Viocris srl, CSV Rediu, loc. Valea Lupului, jud. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Educaţie şi formare 

Medicină veterinară si siguranta alimentară 

 
Data 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 
 10/2015 -06/2016 
Certificat 
Pregatire psihopedagogica in invatamantul tehnic - nivelul II 
 
ISCED 6 

Data 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Data 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Data 
Calificarea / diploma obţinută 

01/2014-10/2015 
Certificat  
Cursuri PostDoctorale  
“Cercetari privind valoarea imunogena a unui nou vaccin antirabic recombinat bazat pe vectorul 
adenoviral canin  de tip 2” 

   ISCED 8 
   
  10/2014 – 06/2015 

Certificat 
Pregatire psihopedagocica in invatamantul tehnic - nivelul I 
 
ISCED 6 
 
 
16/05/2011 – 19/05/2011 
Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicaţii în biotehnologii moleculare 
    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie″Iuliu Haţeganu″, Cluj-Napoca 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Data 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Data 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Data  

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Data 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 
15 /04/2010 – 15/07/2010 

   Stagiu de perfecţionare 
  Virusologie, culturi celulare, biologie moleculară şi vectorologie 
 
  UMR 1161- Facultatea de Medicină Veterinară Maisons Alfort, Paris (Franţa) 
 
  ISCED 6 
 
  2007-2009 

Masterat: Epidemiologie veterinară si legislatie sanitar-veterinară 
Bioinformatică şi statistică, epidemiologie veterinară aplicată, sănătate publică, legislaţie veterinară 
europeană etc. 

 
USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  
ISCED 6 
 

 
09/2001-06/2007 
 
Doctor medic veterinar 
 
Anatomie patologică, medicină legală și diagnostic necropsic, biologie celulară, histologie și 
embriologie,  microbiologie, zoonoze, boli infecțioase, epidemiologie, parazitologie, genetică, 
imunologie etc. 
USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  
 
ISCED 6 

 
 
09/1997-06/2001 
Tehnician veterinar 

 
Anatomie comparată, boli interne, boli infectioase, boli obstetricale,  boli chirurgicale etc. 

 
Grup Şcolar Agricol Mihail Kogălniceanu, Miroslava, Iaşi 

 
ISCED 4 

 
Limba maternă 

   
 Română 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru in echipă, comunicativ, etic, entuziast, mare capacitate de adaptare, foarte bune abilităţi de 
comunicare şi consiliere, rezistent la stres, disponibilitate la mobilitate si flexibilitate, responsabilitate, 
constiinciozitate, corectitudine, atentie la detalii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, gândire logică simț practic, foarte bună capacitate de sinteză şi analiză, mobilitate și 
disponibilitate la efort, mereu orientat către succes, viteza de reactie si rapiditate in rezolvarea 
sarcinilor, capacitate de lucru cu respectarea termenelor limita. 

  

  



Competenţe şi aptitudini tehnice Medicină veterinară: profilaxie şi terapie la animale. 
Biologie celulară: culturi celulare, microscopie, transfecții etc. 
Biologie moleculară: tehnologia ADN-recombinat, extracţie material genetic din probe biologice, PCR, 
qPCR etc. 
Experimentare animală: implementare protocol experimental, imunizare, testare produse biologice etc. 
Vaccinologie şi imunologie: tehnica de construire a vaccinurilor recombinante, monitorizarea 
imunogenităţii umorale şi celulare (ELISA şi ELISpot IFN-γ, platforma Luminex)  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Permis  de conducere 

 
Mcrosoft Office, Web, Data base, programe de analiza statistica (Originlab 8, GraphPad Prism 5) etc 
 

 
  Categoria B 

  

 

 . 

 


