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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Ancuţa Andreea-Roxana 
Adresă Str. Calea Naţională 113 A, Botoşani, România 

Telefon(oane) 0757102104   
E-mail(uri) anda181184@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 18.11.1984 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Doctor în Ştiinţe Medicale 
Domeniul Medicină Veterinară 
Specializarea Morfologie normală şi patologică  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 octombrie 2009- prezent 
Funcţia sau postul ocupat doctorand cu frecvenţă în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi, Contract : POSDRU 2007-

2013/ 88/1.5/S/ 52176  - Specializarea Morfologie normală şi patologică 
Titlul tezei de doctorat – ‟Citologia exfoliativă a cavităţilor interne seroase la animale‟ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare practică şi bibliografică 
Activităţi didactice în cadrul disciplinei de ‟Anatomie patologică‟ (anul III) 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Iaşi – Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1.03.- 29.06.2011 
Calificarea / diploma obţinută Stagiul de mobilitate externă şi cercetare 

 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Training în metode citologice de realizare a preparatelor microscopice 
Training în metode imunocitochimice de realizare a preparatelor microscopice 
Training în metode histologice în includerea la parafină 
 
Supervizor Prof. Dr. Jean-Jacques Fontaine 
Ecole Nationale Veterinaire d`Alfort, Franţa 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 
ISCED 6 

Perioada 1 OCTOMBRIE 2009 - 2014 
Calificarea / diploma obţinută Doctorantă cu frecvenţă - Titlul tezei de doctorat – ‟Citologia exfoliativă a cavităţilor interne 

seroase la animale‟ 
Activitate de cercetare în cadrul tezei a presupus o cercetare științifică a bibliografiei în domeniu,  
colectarea de probe, prelucrarea lor şi interpretarea rezultatelor, redactarea de articole ştiinţifice şi  
participarea la simpozioane naţionale. 
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Disciplinele principale studiate/  
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Anatomie patologică, Medicină Legală, Biologie Celulară, Histologie, Embriologie 
 
 
Conducător de doctorat an I-II, Prof. Octavian Z. OPREAN 
Conducător de doctorat an III –IV Prof. Corneliu V. Cotea  
USAMV Iaşi - Facultăţii de Medicină Veterinară Iaş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 6  

Perioada 1 octombrie 2009 -1 martie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Specializarea ‟Inspecţia şi control sanitar-veterinar al produselor de origine animală‟ 
Titlul lucrării de disertaţie ‟Toxiinfecţii alimentare produse de Staphylococcus Aureus‟ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Conducător ştiinţific al lucrării de disertaţie Prof. Univ. dr. Eleonora GUGUIANU 
USAMV Iaşi - Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 6 

Perioada 1 octombrie 2003 – 1 iulie 2009   
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite 

 

Diploma de Licenţă – Doctor Medic Veterinar  
Titlul lucrării de disertaţie ‟Studiul farmacologic asupra efectului antiinflamator determinat de 
sistemul asociat cu ciclodextrina‟ 
Anatomie, Anatomie patologică, Patologie şi clinică medicală, Reproducţie şi patologia reproducţiei,  
Chirurgie şi patologie chirurgicală, Igiena şi controlul produselor de origine animală, Imunologie,  
Microbiologie, Parazitologie, Farmacologie, Boli Infecţioase, Epidemiologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Conducător ştiinţific al lucrării de disertaţie Conf.dr. Năstasă Valentin 
USAMV Iaşi - Facultăţii de Medicină Veterinară IaşI  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză  1 avansat 1 avansat 1 avansat 1 avansat 1 avansat 

Limba Engleză   2 avansat 2 avansat 2 mediur 2 mediu 2 mediu 

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

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Abilităţi de comunicare, Abilitate de a lucra în echipă, Sociabilă  
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită în urma stagiului efectuat în Franţa  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitatea de a lua decizii sub presiune  
Abilităţi de autoorganizare si organizare a grupurilor mic 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de utilizare a aparaturii de laborator necesare unui laborator de Citologie, Histopatologie. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună stăpânire a programului Microsoft OfficeTM 
 

  

Anexe  Lista de lucrări ştiinţifice publicate, în calitate de prim autor şi co-autor, în perioada 2009-2013   
 


