
  

 

 
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume POPESCU, Eugen - Cristian  
Adresă(e) Sat Boureni, comuna Balş, județul Iaşi. 

Telefon(oane) Mobil: 0743164203  
Fax(uri)  

E-mail(uri) cristi_popescu_2007@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 10.05.1983 
Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Inginer Zootehnist 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Noiembrie 2011 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea, centralizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor ce fac obiectul diferitelor studii privind 
creşterea şi exploatarea ovinelor si caprinelor. 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea  Ovinelor şi Caprinelor Secuieni—Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  

  
Perioada Iulie 2008 până în septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea, centralizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor ce fac obiectul diferitelor studii privind 

creşterea şi exploatarea bovinelor, organizarea cercetărilor in teren,  
Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 Cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2009 până în prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand cu frecvenă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: INFLUENŢA CONDIŢIEI CORPORALE ASUPRA PERFORMAŢELOR 
PRODUCTIVE ŞI DE REPRODUCŢIE A VACILOR DE LAPTE DIN ZONA DE NORD-EST A ŢĂRII  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” , Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  
Perioada Octombrie 2008 - Februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Reproducţie şi ameliorare genetică 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de ştiinţe agricole şi de medicină veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” , Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
Perioada Octombrie 2003 - iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Zootehnist 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Genetica,  
Ameliorarea animalelor 

   Managementul creșterii bovinelor 
   Avicultura  
   Tehnologia creșterii ovinelor şi caprinelor 
   Tehnologia creșterii suinelor 

Reproducție animală 
Marketing agroalimentar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de ştiinţe agricole şi de medicină veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” , Iaşi 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  

Limba maternă Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 Engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Franceză  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă 
- capacitate de a comunica cu fermierii, obţinută prin munca de teren efectuată pentru culegerea 

datelor necesare în elaborarea diferitelor studii pe animalele de fermă 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
- aptitudini de management a fermelor bovine (trening de pregătire pentru managementul fermelor 

de bovine folosind softuri specifice, la Facultatea de medicină veterinară din Liege, Belgia) 
- Spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini tehnice - Competenţe privind proiectarea fluxurilor tehnologice în fermele de vaci 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); 

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - membru în echipa de cercetare pe proiectul, PN-II-ID-PCE-2007-1, CARACTERIZAREA 
FENOTIPICĂ ŞI GENETICĂ A RASEI SURA DE STEPĂ ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR 
PENTRU CONSERVAREA EI, perioada octombrie 2007 - octombrie 2010 

- membru în echipa de cercetare pe proiectul, ADER 7.1.6  “Elaborarea şi implementarea 
programului de ameliorare a producţiei de lapte şi carne la ovinele din rasa Ţigaie aflate în zona de 
podiş a Moldovei”, perioada noiembrie 2011- decembrie 2014 

 

 


