
  
 

 

    
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Prisacaru Marian-Cătălin  

Adresa(e) Sat Stamate, Com. Fîntînele, nr. 1319 
Suceava (România)  

Mobil 0746.870.476  

E-mail(uri) prisacaru_marian@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 22/03/1984 

Sex Bărbătesc  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Scoala doctorală 

Perioada 01/11/2010 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Student doctorand 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” 
Mihail Sadoveanu Nr. 6, Iasi (România) 

Experienţa profesională  

Perioada 01/11/2009 → 01/11/2010 

Funcţia sau postul ocupat Administrator Patrimoniu 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” 
Mihail Sadoveanu Nr. 6, Iasi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de organizare, verificare și administrare a procesului didactic. 

Perioada 06/2008 - 11/2008  

Funcţia sau postul ocupat Supraveghetor 

Activităţi si responsabilităţi principale Supraveghere culturilor si culegerea producțiilor pentru impachetare. 

Numele şi adresa angajatorului Ferma Oakdene - Sutton Valence Maidston Kent Anglia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricultura 

Perioada 02/2003 - 06/2008  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil organizare activităţi culturale, educationale si sportive 

Activităţi si responsabilităţi principale FEstudIS – ediţiile 2005, 2006 , 2007; Agronomiada 2009 Iaşi (coordonator proiect), Agronomiada 
2006 Cluj – Napoca, Agronomiada 2007 Bucureşti, Agronomiada 2008 Timişoara, Simpozionul 
ştiinţific studenţesc – ediţia 2007, 2008, 2009; Retragerea liderilor (coordonator proiect); Balul 
Bobocilor Facultatea de Zootehnie 2007 (coordonator); Târgul ofertelor de muncă – ediţia 2008, 2009 
(coordonator proiect). 

Numele şi adresa angajatorului Liga studenţilor - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din 
Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Responsabilizarea si coordonarea studenșilor în anumite proiecte educative. 

Perioada 09/2006 - 08/2007  



Funcţia sau postul ocupat Preşedinte 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonator al proiectelor derulate prin Club: PESCARstudIS, Echitaţia - un sport nobil, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Clubul de Zootehnie- Liga Studenţilor USAMV Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Responsabilizarea si coordonarea studenților în anumite proiecte educative. 

Educaţie şi formare  

Perioada 11/2011→ 2013 

Calificarea/diploma obţinută Master - specializarea Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Silvicultură 

Perioada 2012→ 2013 

Calificarea/diploma obţinută Cursuri postuniversitare - specializarea Managementul public european 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

Perioada 2011→ 2012 

Calificarea/diploma obţinută Cursuri postuniversitare - specializarea Managementul instituţiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

Perioada 2009 → 2011 

Calificarea/diploma obţinută Master - specializarea Economia Agrar Europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

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

Perioada 09/2010 - 06/2011  

Calificarea/diploma obţinută Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modulul II 

Perioada 09/2009 - 06/2010  

Calificarea/diploma obţinută Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modulul I 

Perioada 11/02/2010 - 25/02/2010  

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

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii, colectarea şi structurarea 
informaţiilor specifice, conducerea auditului, întocmirea raportului de audit 

Perioada 11/02/2010 - 21/02/2010  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare - Manager proiect 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Planificarea proiectului, analiza riscului proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului, 
realizarea şi coordonarea unui proiect 

Perioada 11/02/2010 - 20/02/2010  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare - Evaluator de competenţe profesionale 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Planificarea şi organizarea evaluării, efectuarea evaluării, elaborarea instrumentelor de evaluare, 
verificarea internă şi externă a proceselor de evaluare 

Perioada 11/02/2010 - 18/02/2010  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare - Formator 



Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Pregătirea formării, efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor şi stagiilor de formare. 

Perioada 11/02/2010 - 17/02/2010  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare - Mentor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Comunicare interactivă, îndrumarea studenţilor, organizarea activităţii de practică, evaluarea 
performanţelor studenţilor 

Perioada 09/2004 - 07/2009  

Calificarea/diploma obţinută Inginer în domeniul Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

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

Perioada 03/2008 →  

Calificarea/diploma obţinută Management organizaţional 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Definirea organizatiei, etapele procesului managerial, tipuri de manageri, calitatile managerului, stiluri 
manageriale, motivarea – teorii motivationale, etapele / procesul de analiza nevoilor organizaionale, 
procesul de luare a deciziilor in organizatie, cunoasterea relatiilor interumane, aspecte privind 
intercorelarea tuturor resurselor organizatiei, instrumente de lucru utilizate in procesul decizional – 
analiza SWOT; analiza PEST, elemente privind comunicarea si parteneriatul. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Agenția Națională pentru Sprijinirea Initiațivelor Tinerilor(ANSIT-MTS) 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

Italiană  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 

Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţilnută prin experienţa de muncă în străinătate 

Capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de coordonator proiecte 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership 

Experienţă în logistică 

Experienţă în managementul proiectelor 

Competenţe şi aptitudini tehnice Atestat ca și Tehnician prelucrător prin așchiere 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Word, Excel, Power Point, Internet 

Competente si aptitudini artistice Am practicat fotbal în echipa USAMV Iaşi şi echipa divizionară C, AFCM CFR Paşcani 

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de adaptare la situaţii neprevăzute 

Rezistenţă la stres si flexibilitate 

Operativitate în luarea deciziilor 

Asumarea răspunderii 

 

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

