
 
 

Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume Pricope Maria 
Adresă  

 
  

Fax - 
E-mail  
Naţionalitate Română 
Data naşterii                                             
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

- Perioada: 01.08.2004 – nedeterminată. 
- Numele şi adresa angajatorului: D.S.V.S.A. Neamţ, 

Piatra Neamţ, Aleea Tiparului, nr. 12. 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Comp. 

Siguranţa Alimentelor, Produse de origine non 
animală. 

- Funcţia: consilier superior. 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
- Realizarea acţiunilor de evaluare, inspecţii şi control 

privind respectarea cerinţelor de funcţionare a unităţilor 
din domeniul agroalimentar;  

- Stabilirea gradului de afectare a sănătăţii publice din 
punct de vedere al siguranţei şi calităţii alimentelor pe 
întreg lanţul alimentar, de la producător la consumator; 

- Efectuarea de inspecţii şi controale şi propunerea sau 
dispunerea după caz, a măsurilor care se impun pentru 
remedierea deficienţelor. 

- Perioada: 01.01. 2000- 30.07.2004 
- Numele şi adresa angajatorului: S.C. AGET IMPACT 

SRL, Podoleni; 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Sector 

Producţie Ciuperci; 
- Funcţia: inginer coodonator producţie; 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea 

activităţii de producere a ciupercilor, pe întregul flux 
tehnologic, de la achiziţia materiilor prime şi până la 
livrarea produsului finit. 

- Perioada: 01.08.1995 – 31.12.2000 
- Numele şi adresa angajatorului: Direcţia Fitosanitară 

Neamţ, Piatra Neamţ, Aleea Tiparului, nr. 10 bis. 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 

implementarea acţiunilor de protecţie a plantelor la 
nivelul jud. Neamţ; 

- Funcţia: inspector fitosanitar; 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: efectuarea de 

controale fitosanitare (boli, dăunători, buruieni) şi 
estimări ale gradului de atac al organismelor 



dăunătoare în zona agricolă arondată S.P.A. P. Neamţ.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE - Perioada: 31.03-02.03.2006 
 - Numele organizaţiei profesionale: AJA REGISTRARS 
România; 
- Domeniul studiat: Curs de Formare Auditori Interni 

pentru Sistemul de Management al Siguranţei 
Alimentului conform ISO 22000:2005; 

- Diploma obţinută: Certificat de Auditor Intern 
H.A.C.C.P. – CODEX ALIMENTARIUS, ISO/FDIS 
22000:2005. 

- Perioada: 27. 06.2005 
- Numele organizaţiei profesionale: Biroul T.A.I.E.X. al 

Comisiei Europene  - A.N.S.V.S.A.  România. 
- Domeniul studiat: – Cadrul Legislativ European privind 

Organismele Modificate Genetic; 
- Diploma obţinută: Certificat de absolvire. 
- Perioada: 02 - 03.2005  
- Numele organizaţiei profesionale: Campden and 

Chorleywood – UNIDO Project România; 
- Domeniul studiat: Introduction to product development; 
- Diploma obţinută: Certificat de absolvire. 
- Perioada: 09.1990-06.1995 
- Numele şi tipul instituţiei de invăţământ:  

UNIVERSITATEA   AGRONOMICĂ „ION IONESCU 
DE LA BRAD”; IAŞI. 

- FACULTATEA DE AGRONOMIE; 
- Domeniul studiat: SPECIALIZAREA – AGRICULTURĂ;
- Diploma obţinută: DIPLOMĂ DE LICENŢĂ – 

SESIUNEA IUNIE 1995; 
- TITLUL OBŢINUT- INGINER. 
- Nivelul de clasificare al formei de învăţământ: Superior.
- Perioada: 09.1984-06.1998 
- Numele şi tipul instituţiei de invăţământ: Liceul 

Agroindustrial nr.7 „Gh. Asachi”, Piatra Neamţ. 
- Domeniul studiat: – Zootehnie. 
- Diploma obţinută: Diploma de Bacalaureat – sesiunea 

iunie 1988; 
-  Nivelul de clasificare al formei de învăţământ: Liceal. 
 



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 1  

Limba maternă Româna 
Limbi străine cunoscute Engleza – bine; Franceza - slab 
Aptitudini şi competenţe 
artistice2 

   -  

Aptitudini şi competenţe 
sociale3 
 

   - 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice4 

  - 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice7 

Utilizare calculator – nivel mediu -  

Permis de conducere Categoria B, 1996. 
Alte aptitudini şi competenţe8  -  
INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
ANEXE  
  

                                                 
 
 
 
 




