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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stavarache, Mihai 
Adresă(e) Iaşi, Comuna Scobinţi, Sat Feteşti, nr. 47, cod 707445 

Iaşi, Strada Dealul Zorilor, nr. 9, cod 700491 (flotant) 

Telefon(oane) Fix: 0232266201 Mobil: 0748915113  

E-mail(uri) mihaistavarache@uaiasi.ro; mihaiblea@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10.05.1984 
  

Sex Masculin 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat - Producerea şi Păstrarea Furajelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetări cu privire la valoarea nutritivă a lucernei (Medicago sativa L.) pe fenofaze de dezvoltare, în 
condiţiile din silvostepa Moldovei; Metode moderne de cercetare; Managementul proiectelor; Controlul 
calităţii nutreţurilor; Producerea şi conservarea furajelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master - Evaluarea şi Conservarea Terenurilor Agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea terenurilor agricole; Ameliorarea terenurilor agricole; Conservarea terenurilor agricole; 
Cadastru agricol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 2003 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consultanţă agricolă; Strategii de dezvoltare rurală; Marketing agroalimentar; Management agricol; 
Tehnici de negociere şi contracte; Economie agrară; Îmbunătăţiri funciare; Irigarea culturilor; 
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; Ameliorarea plantelor agricole; Pedologie; Agrochimie; 
Agrotehnică; Fitotehnie; Fitopatologie; Entomologie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5  
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Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Contabil statistician 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate; Finanţe şi bănci; Statistică; Drept comercial; Organizarea activităţii inteprinderilor; 
Merceologie; Informatică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic „Ştefan cel Mare” Hîrlău, judeţul Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

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 

Germană  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Engleză  B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, dezvoltate în timpul studiilor şi a activităţilor 
extracuriculare desfăşurate; 
- aptitudini de organizare eficientă a timpului; 
- capacitatea de eficientizare a activităţii; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- aptitudini în domeniul managementului organizaţional; 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - cunoştinţe avansate privind tehnologiile de cultură din agricultură şi sistemele de protecţie a mediului 
utilizate în prezent; 
- capacitatea organizării unui sistem integrat de îmbunătăţiri funciare sau lucrări ameliorative şi 
supravegherea acestora; 
- cunoştinţe în domeniul producerii şi păstrării furajelor; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- cunoştinţe temeinice operare calculator (hardware şi software); 
- cunoştinţe avansate instalare şi configurare sisteme de operare; 
- cunoştinţe avansate MS Office - Word, Excel, Powerpoint; 
- cunoştinţe Autocad, SPSS; 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - pasionat de grafică pe calculator; 
- film, muzică; 

  

Alte competenţe şi aptitudini - hobby: calculatoare, internet; 
  

Permis(e) de conducere - fără permis de conducere; 
  

Informaţii suplimentare 
 

  

Anexe    
  

 


