
  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAŢII PERSONALE LAZĂR Mircea  
   Loc. Valea Lupului, str. Piscului, nr. 4E, Iaşi, România 

 +40 232407335     +40 744470253 

 mlazar@uaiasi.ro 

Sexul Masculin | Data naşterii 29/04/1979 | Naţionalitatea Română  

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 
Perioada 

 
Septembrie 2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar dr. 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conf. univ. dr. la disciplinele Medicină legală și diagnostic necropsic, Managementul 
producțiilor cinegetice 

Numele şi adresa angajatorului USV Iași, Facultatea de Medicină Veterinară  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

 
Perioada 

 
Septembrie 2016 – Septembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări dr 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Șef lucrări dr. la disciplinele Anatomie patologică și Medicină legală și diagnostic necropsic 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Iași, Facultatea de Medicină Veterinară  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

 
Perioada 

 
Septembrie 2011 – Septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asistent universitar la disciplinele Anatomie patologică și Medicină legală și diagnostic 
necropsic 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Iași, Facultatea de Medicină Veterinară  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

 
Perioada 

 
Septembrie 2010 – iulie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar suplinitor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asistent la disciplinele Anatomie patologică și Medicină legală 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Iași, Facultatea de Medicină Veterinară  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

  
Perioada Septembrie 2006 – Martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Profesor la Discipline Tehnice – Specializare Industrie Alimentară 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul tehnic „Virgil Madgearu”, jud. Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ liceal 

  
Perioada Septembrie 2004 – Octombrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Profesor la Discipline Tehnice – Specializare Industrie Alimentară 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Gh. Cartianu”, jud. Neamţ 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ liceal 

  
Perioada Septembrie 1999 – Noiembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent veterinar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 
 

Efectuarea tratamentelor curente 

Cabinet medical veterinar Dr. Lazăr Gheorghe, Com. Bodeşti, jud. Neamţ 

▪ Asistenţă medicală veterinară 
 

 

Perioada Februarie 2021 -  Mai 2021  

Calificarea/diploma obținută Certificat de atestare a competentelor profesionale Seria CA nr. 

0049793/15.02.2022, programul postuniversitar de formare si 

dezvoltare profesionala continua intitulat Antreprenoriat și inovare, 

în domeniul Contabilitate 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Academia de studii economice din București  

   

Perioada August 2019 -  August 2021  

Calificarea/diploma obținută Certificat de atestare a competentelor profesionale Seria CA nr. 

0047788/20.12.2021, programul postuniversitar de formare si 

dezvoltare profesionala continua intitulat Blended learning – 

flexibilitate pentru internationalizarea invatamantului superior, in 

domeniul Inginerie si managemet in agricultura si dezvoltare 

rurala 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” din Iaşi 

 

   

Perioada 26-27 Iunie 2020   

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire a cursului de formare continuă nr. 1276 din 

17.09.2020, intitulat Estimarea vârstei leziunilor și complicațiilor 

traumatice - abordare multidisciplinar 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi  

   

Perioada 18-22 Aprilie 2016  

Mobilitate Participare la activitățile de laborator pentru evaluarea calității 

cărnii și la seminarul “Heavy pig production for PDO prosciutto 

processing”, susținute în cadrul Facultății de Științe 

Agroalimentare, a Mediului și Animalelor.  

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Universitatea de Studii Udine, Italia  

   

Perioada 8-14 Februarie 2016  

Mobilitate Predare curs și lucrări practice studenților Facultății de Medicină 

Veterinară la disciplina Medicină legală și diagnostic necropsic în 

cadrul programului Erasmus - “Staff Mobility Agreement for 

teaching”. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Facultatea de Medicină Veterinară, din cadrul Universităţii Ankara, 

Turcia 

 

   

Perioada Mai 2014 – Octombrie 2015  

Calificarea/diploma obținută  Atestat de finalizare a studiilor postdoctorale nr. 18010/11 din 

3.11.2015 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  

 

   

Perioada Iunie 2011  

Calificarea/diploma obținută  Stagiu de pregătire pentru platforma cursurilor online  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Agenţia Universitară a Francofoniei în parteneriat cu Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

Iaşi  

 

   

Perioada Octombrie 2005 – Noiembrie 2009  

Calificarea/diploma obținută  Doctor în medicină veterinară  

Disciplinele principale studiate  Medicină Veterinară, specializarea Morfologie normală şi 

patologică 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  

 

   

Perioada Februarie-Aprilie 2008  

Septembrie-Decembrie 2008 

 

Calificarea/diploma obținută Stagiu de pregătire doctorală  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Facultatea de Medicină Veterinară, din cadrul Universităţii 

Bologna, Italia 

 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ  
Sponsorizare şi Bursă Erasmus – Socrates  

   

Perioada Octombrie 2006 – Ianuarie 2008  

Calificarea/diploma obținută  Masterat  

Disciplinele principale studiate  Zootehnie, specializarea Managementul calităţii produselor 

agroalimentare 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Zootehnie 

 

   

Perioada Octombrie 2004 - Ianuarie 2006  

Calificarea/diploma obținută  Masterat  

Disciplinele principale studiate  Medicină Veterinară, specializarea Clinică şi terapie veterinară  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară 

 

   

Perioada Octombrie.2001 – Februarie 2003  

Calificarea/diploma obținută  Modul Pedagogie  

Disciplinele principale studiate  Psihologie, Pedagogie, Metodologie  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi - Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

 

   

Perioada 1998 – 2004  

Calificarea/diploma obţinută  Doctor Medic Veterinar  

Disciplinele principale 

studiate/competenţe dobândite  
Medicină Veterinară  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

Perioada 1994 – 1998  

Calificarea/diploma obţinută  Bacalaureat  

Disciplinele principale 

studiate/competenţe dobândite  
Silvicultură  

   

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  C1  

 Certificat de absolvire  nivel C1 – varianta EAQUALS-ALTE 

Italiană/Franceză B1  B1  A2  A2  A2  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ spirit de echipă dobândit în cadrul echipelor de cercetare  
▪ capacitate de adaptare la diverse medii sociale și culturale, obținută prin colaborarea cu instituții din 
țară și din străinătate  
▪ o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de cadru didactic 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

▪ experiență în organizarea proiectelor pentru studenți  
▪ experiență bună a managementului de proiect dobândită în programe de cercetare în calitate de 
responsabil proiect și membru în echipe de cercetare 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 

Cunoștințe avansate dobândite în următoarele domenii: 

 ▪ tehnica necropsiei pe specii de animale 

 ▪ patologia animalelor de rentă, carnivorelor de companie și animalelor sălbatice 

 ▪ ihtiopatologie 
 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
 

Operator PC –  absolvent al cursurilor de utilizare a calculatorului organizat de "Şcoala Română 
de Afaceri" a Camerelor de Comerţ şi Industrie Filiala Neamţ cu avizul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării 
 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  

▪ B 
 

Categoria B 
 

 

 

04.03.2022 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu: 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 

▪ tâmplărie 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  

▪ B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi 
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă. 

Exemplu de publicaţie: 

▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.  
  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

 
 

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ recomandări de la locul de muncă; 

▪ publicaţii sau cercetări.  


