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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Amăricăi Mariana 

Adresă(e) Bl.89, Str.Republicii, cod poştal 625100, Adjud, Romania 

Telefon(oane)  0742021326 Mobil: 0722217152 

Fax(uri) 0237236566 

E-mail(uri) amaricai_mariana@yahoo.com,amaricai.mariana-vn@ansvsa.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi)    Romana 
  

Data naşterii 17.12.1975 
  

Sex    F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Directia Sanitara veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Vrancea 
Sanitar -veterinar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2011 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere, coordonare, control şi răspundere directă a activităţii desfăşurate în DSVSA 

Numele şi adresa angajatorului D.S.V.S.A.VRANCEA, str. Brailei, 121 bis, Focşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar – Inspector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inspectie şi Control 

Numele şi adresa angajatorului D.S.V.S.A.VRANCEA, str. Brailei, 121 bis, Focşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 2009-2010 

Funcţia sau postul ocupat Director coordonator adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare, coordonare, control  

Numele şi adresa angajatorului D.S.V.S.A.VRANCEA, str. Brailei, 121 bis, Focşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 2004-2009 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar – Inspector zonal 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea, îndrumarea  şi instruirea  a medicilor veterinari  din cadrul C.S.V.S.A 

Numele şi adresa angajatorului D.S.V.S.A.VRANCEA, str. Brailei, 121 bis, Focşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi experteză în abator 

Numele şi adresa angajatorului D.S.V.S.A.VRANCEA, str. Brailei, 121 bis, Focşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină veterinară 
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Educaţie şi formare 

 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Oţinerea gradului profesional de medic primar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Igiena si controlul produselor de origine animala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea Medicină veterinară Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţionălă sau 
internaţională 

Medic veterinar 

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala şi  diagnostic de laborator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UŞAMV Iaşi - Facultatea Medicină Veterinară Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţionălă sau 
internaţională 

Medic veterinar 

Perioada 1995-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UŞAMV Iaşi - Facultatea Medicină Veterinară Iaşi 

Perioada 1995-1998 

Calificarea / diploma obţinută Asistent veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Igienă şi Laborator veterinar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul  Universitar Agricol în cadrul U.S.A.M.V. Iaşi 

Cursuri 2011-curs Management,proceduri si analize in administratia publica  
2010 curs postuniversitar ,,Inspector in siguranta alimentelor „-U.S.A.M.V.Iasi 
2009 curs calificare  –formator –S.C.Marcip Com S.R.L. 
  2009-curs calificare manager de proiect –S.C.Marcip Com.S.R.L. 
  2009-curs calificare –inspector resurse umane –s.c.Marcip.Com S.R.L. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                           Engleză  
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A1 

 Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

Franceză  
A2 

Utilizator 
independent 4 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de lider 
- Capacitate de organizare în scris şi discurs oral 
- Capacitate  de a lua decizii sub stres 
- Capacitate de analiză şi sinteză 
- Capacitate de asimilare noi informaţii şi abilităţi 

  

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


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitate de analiza sarcinilor în responsabilităţi 
- Capacitate de evaluare abilităţi profesionale ale colaboratorilor  
- Spirit analitic 
- Lucru în echipă 
- Spirit de evaluare şi îmbunătăţire 
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Experienţă şi înţelegerea sistemului de lucru al Uniunii Europene 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Utilizare MS Office (Word, Excel, Pover Point), Windows, Internet explorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexe LISTA DE LUCRARI ŞTIINŢIFICE 

1. Amăricăi Mariana, Rîmbu Cristina,Voicu Elena, Creţu Carmen, Carp-Cărare M, (2008) – Aspecte 

privind calitatea microbiologică a laptelui crud integral, provenit dintr-un judeţ din Moldova, Lucrări 

stiintifice USAMV Iaşi , vol. 51 (10) cu ISSN 1457-7406.Seria medicină veterinară 

2. Amăricăi Mariana, Rîmbu Cristina, Guguianu Eleonora, Creţu Carmen, Carp-Cărare M.,(2009)- 

Observaţii privind calitatea microbiologică a laptelui de colectură pentru o unitate cu sistem HCCP 

în curs de implementare. Lucrări stiintifice USAMV Iaşi , vol. 52 (11) cu ISSN 1257-706.Seria 

medicină veterinară 

3. Voicu Elena, Carp-Cărare Mihai, Amăricăi Mariana, Voloşeniuc M., (2008) – Aprecierea calităţii 

igienice a laptelui de capră prin determinarea numărului de cellule somatice şi a numărului total 

de germeni, Lucrări stiintifice USAMV Iaşi , vol. 51 (10) cu ISSN 1454-7406.Seria medicină 

veterinară 

 
 


