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 Curriculum vitae 
Europass 

 

 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  TEUȘAN căsătorită PRELIPCEAN, Anca 
Adresa  Bloc 301, Strada Roșcani nr. 4, codul poştal 700141, Iași, România 
Telefon  Fix: 0332 109 385 Mobil: 0757 867 194 
E-mail  anca.teusan@yahoo.com 

 

Cetăţenia  Română 
 

Data naşterii  09.02.1983 
 

 Sex  Feminin 
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Cercetător POS DRU – U.S.A.M.V. Iași 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada   octombrie 2006 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat  doctorand 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 -documentare privind creșterea și incubația prepelițelor domestice 
-cercetare științifică în domeniul indicilor de calitate ai ouălor de prepeliță destinate incubației și al 
dezvoltării embrionare la aceasta specie 
-susținerea de lucrări științifice in cadrul simpozioanelor naționale și internaționale 
-publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate (domeniul zootehnie) 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași –  
- Facultatea de Zootehnie 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 5, Iași. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Domeniul: Zootehnie 
Specializarea: Tehnologia creșterii păsărilor și animalelor de blană; forma: cu frecvență 
 

Perioada  noiembrie 2007 – septembrie 2009 
Funcţia sau postul ocupat  manager proiect 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 -scrierea și implementarea unui proiect de cercetare 
-gestionarea fondurilor acordate  
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-activitate de cercetare în laboratoarele U.S.A.M.V. Iași – analize chimice 
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași –  

- Facultatea de Zootehnie 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 5, Iași. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Proiect pentru Tineri Doctoranzi – TD cod 450/2007, C.N.C.S.I.S – U.E.F.I.S.C.S.U. 
 
 

Perioada  octombrie 2006 – februarie 2008 
Funcţia sau postul ocupat  masterand 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 -dobândirea competențelor în domeniile: Audit Intern, Managementul calității produselor 
agroalimentare, Merceologie, Marketing, Protecția consumatorului 
-elaborarea de proiecte având ca teme: Auditul intern din firmele cu profil agroalimentar, 
Merceologia produselor agroalimentare, Protecția consumatorului 
-munca în echipă și studiu individual 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași.  
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 5, Iași. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Masterat: Managementul Calității Produselor Agroalimentare (M.C.P.A.) – Facultatea de Zootehnie 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  octombrie 2006 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută  Doctor în domeniul Zootehnie 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 -creșterea prepelițelor japoneze pentru producția de ouă 

-incubația artificială a ouălor de prepeliță japoneză 
-dezvoltarea embrionară la prepelița japoneză 
-cercetare științifică în domeniul Incubației artificiale a ouălor de prepeliță depuse de exemplare 
aflate în diferite faze ale perioadei de ouat 
-elaborarea de lucrări științifice în domeniile: Avicultură, Histologie, Embriologie, Anatomie, Biologie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași.  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 
Durata: 3 ani 
Forma: cu frecvență 
 

Perioada  octombrie 2006 – februarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Masterat – „Managementul Calității Produselor Agroalimentare” 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 -managementul calității produselor agroalimentare 

-politici de marketing și audit intern în firmele de profil agroalimentar 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași. 

Facultatea de Zootehnie 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 
 Studii postuniversitare 

Durata: 1,5 ani 
Forma: cu frecvență 
 

Perioada  octombrie 2002 – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Biolog/Diplomă în biologie 
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Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 -Anatomia și Morfologia plantelor, Citologie vegetală, Anatomie comparată, Etologie, Entomologie, 
Zoologie, Ornitologie, Histologie și Embriologie, Evoluționism, Antropologie, Hematologie, 
Taxonomie, Paleobiologie, Microbiologie, Parazitologie, Fitopatalogie, Botanică sistematică, 
Fiziologia plantelor, Fiziologie animală, Genetică, Micologie, Pedagogie, Practică pedagogică. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iași – Facultatea de Biologie  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii universitare 
Durata: 4 ani, la zi 
 

 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  română 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  A2 Utilizator  
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
 elementar 

A1 Utilizator  
elementar 

Limba spaniolă  B2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator  
elemetar 

B1 Utilizator 
independent 

A1 Utilizator  
elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit  de echipă și comunicare: 
-colaborari în vederea elaborării proiectelor și a lucrărilor științifice în timpul facultății, a masteratului 
și a doctoratului 
-relațiile cu colegii sunt bazate pe respect reciproc, cooperare, feed – back și competiție constructivă 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 -pariciparea în Comisiile de Primire și Înregistrare a Participanților la Simpozioanele Științifice 

organizate de Facultatea de Zootehnie în perioada 2008 - 2009 
-pariciparea la campaniile de promovare a U.S.A.M.V. Iași - 2009  

 
Competenţe  şi aptitudini tehnice  -o bună cunoaştere a redactării unei lucrări ştiinţifice, competenţă dobândită cu ocazia activităţii 

din cadrul studiilor doctorale şi a celor de masterat. 
-capacitate de sinteză şi sistematizare a informaţiilor, precum şi de prezentare a acestora 
(dovedită în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, a susţinerii lucrărilor de doctorat şi dizertaţie). 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Operare PC: Microsoft Office – Word, Power Point, INSTAT; Adobe Photoshop; navigare Internet. 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  -cercetarea ştiinţifică (competenţă dezvoltată din timpul facultăţii şi prin studiile şi activitatea 
ulterioară),   
-studiul (mă preocupă formarea / perfecţionarea continuă),  
-capacitatea de adaptare la nou (evidenţiată prin informarea, formarea continuă şi participarea la 
activităţi inedite). 
-fotografia (mai ales cea de specialitate, dar şi cea artistică), 
-desen  și grafică  

 
 



Pag 4 - Curriculum vitae  

Prelipcean Anca 

 © Comunitatea Europeana, 2003 

 

Informaţii suplimentare  Activitate de cercetare desfășurată în perioada 2007 – 2009: 
- 16 lucrări științifice prezentate și publicate în cadrul Simpozioanelor Științifice de specialitate; 
- 7 articole științifice publicate în reviste de specialitate 
- 1 carte publicată în colaborare (Teușan V., Doina Leonte, Radu-Rusu R.M., Anca Teușan, 

2007 - Biologie celulară animală, Editura Alfa, Iași, ISBN 978-973-8953-41-3.) 
- În perioada septembrie – noiembrie 2005 am predat la clasele V – VIII, ca practică 

pedagogică, în cadrul Modulului Pedagogic. 
 


