
  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nistor Cătălin Emilian 

Adresă(e)   Iaşi, Str. Florilor Nr. 1.A 
Telefon(oane) Fix: 0232/261883 Mobil: 0746/230919 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) is_cata@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 17.04.1981 
  

Sex masculin 
  

                  Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

 

 
2009 – prezent 
Doctorand, Specializarea ”Tehnică Piscicolă” 
Creşterea si exploatarea salmonidelor; Amenajări salmonicole; Tehnologia prelucrării 
salmonidelor; Salmonicultură 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din 
Iaşi / Facultatea de Zootehnie 
ISCED 6 

 
2009 - 2011 
Diplomă de master, Specializarea Reproducţie şi Ameliorare Genetică 
 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din 
Iaşi / Facultatea de Zootehnie 
ISCED 6 

Perioada 2004-2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi/Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Competenţe profesionale dobândite Ingineria Produselor Alimentare 
ISCED 6 Nivelul în clasificarea internaţională 

                Educaţie şi formare Absolvent de liceu, profil teoretic, secţia Reală - ”Chimie - Biologie” 

Perioada 1995-1999 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie, Biologie, Matematică, Fizică, Limba română, Limba Engleză, Limba Franceză, 
Istorie, Geografie 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul teoretic ’’Garabet Ibrăileanu”- Iaşi 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Seriozitate, coerent în acţiuni şi decizii, rezistent la efort intelectual prelungit, atitudine 
prietenoasă, sociabilitate şi stabilirea contactelor umane cu uşurinţă. 

 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba Engleză (1), Franceză (2) 
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba 1 avansat  avansat  avansat  avansat  mediu 

Limba 2 mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitatea lucrului în echipă, abilităţi de comunicare publică, dinamism şi gândire 
flexibilă, reactivitate constructivă în disputele de idei, receptivitate la nou şi dispus să 
învăţ lucruri noi, capacitate de analiză şi sinteză, atitudine proactivă, dornic de afirmare 
şi de reusită prin propriile puteri. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacităţi de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare, aptitudini 
dobândite din perioada studenţiei. Viteză de reacţie la situaţii de criză, simţ dezvoltat al 
răspunderii, echilibru în judecarea situaţiilor limită. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilitate în folosirea sistemelor informatice şi comunicaţionale, operare pe calculator, 
acceptarea efortului suplimentar pentru lucrul bine făcut. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Ms- Office, Administrare şi prelucrare baze de date, internet, tehno-redactare. 

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini literare. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de cercetare şi formare continuă, comunicare scrisă şi verbală uşoară. 
  

Permis(e) de conducere Permis categoria B dobândit în anul 1999 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


