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InformaŃii personale  

Nume / Prenume Botezatu Ciprian Ionel
Adresă Mun. Buzău, Cartier Micro 5, Bl. 3, Ap. 16

Telefon GSM: 0748858718

Fax 0238725003

E-mail botezatuciprianionel
  

NaŃionalitate Română
  

Data naşterii 18.07.19
  

Sex Masculin
  

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 14.10.2009

FuncŃia sau postul ocupat Director Executiv Adjunct

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Organiz
sub aspectul Sănătă
alimentelor de origine non animală

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Na
Veterinară 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Sector public
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 01.04.2006

FuncŃia sau postul ocupat Inspector al Direc

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Inspecție și control 
oficial efectuat de Statul Român la abatorul de păsări al Avicola S.A. Buzău

Numele şi adresa angajatorului Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, Buzău, Str. Horticolei, nr. 58 bis

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Sector public de interes na
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 06.02.2003 

FuncŃia sau postul ocupat Medic veterinar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Organizare, coordonare 
veterinară, activitate de genetică 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Direcția silvică Buzău
Sector public
 

Perioada 03.01.200

FuncŃia sau postul ocupat Medic veterinar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale    Control 

Botezatu Ciprian Ionel 
Mun. Buzău, Cartier Micro 5, Bl. 3, Ap. 16 

GSM: 0748858718   

0238725003 

botezatuciprianionel@yahoo.com 

Română 

.1972 

Masculin 

0.2009 până în prezent 

Director Executiv Adjunct 

Organizare, coordonare și control a serviciilor sanitare veterinare de stat de la nivelul Jude
sub aspectul Sănătății și bunăstării animale, Siguranța alimentelor de origine animală 
alimentelor de origine non animală 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, Buzău, Str. Horticolei, nr. 58 bis

Sector public de interes național 

01.04.2006 – 14.10.2009 

Inspector al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău

ție și control în domeniile sănătate animală și siguranța alimentelor de origine animală, control 
oficial efectuat de Statul Român la abatorul de păsări al Avicola S.A. Buzău

ția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, Buzău, Str. Horticolei, nr. 58 bis

Sector public de interes național 

06.02.2003 – 01.04.2006  

Medic veterinar – Coordonator al activității hergheliilor Cislău și Rușețu

Organizare, coordonare și control al întregii activități; achiziții, plan și bază furajeră, activitate sanitară 
veterinară, activitate de genetică și ameliorare, organizare comisii de clasare etc. 

ția silvică Buzău 
Sector public 

.2002 – 06.02.2003  

Medic veterinar împuternicit 

ontrol și certificare al produselor alimentare de origine animală  

a serviciilor sanitare veterinare de stat de la nivelul Județului Buzău 
alimentelor de origine animală și Siguranța 

și pentru Siguranța Alimentelor prin Direcția Sanitară 
, Buzău, Str. Horticolei, nr. 58 bis 

ției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău 

alimentelor de origine animală, control 
oficial efectuat de Statul Român la abatorul de păsări al Avicola S.A. Buzău 

ția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, Buzău, Str. Horticolei, nr. 58 bis 

ții hergheliilor Cislău și Rușețu 

ți; achiziții, plan și bază furajeră, activitate sanitară 
și ameliorare, organizare comisii de clasare etc.  
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Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 
 

Direcția Sanitară veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău 
Sector public de importanță națională 
 

Perioada 01.09.2001 – 03.01.2002  

FuncŃia sau postul ocupat Medic veterinar împuternicit 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 
 

   Control și certificare al produselor alimentare de origine animală  
S.C. Paticarm S.R.L 

   Sector privat – abatorizare și prepararea preparatelor din carne 
 
 

                                                   Perioada 01.07.1999 – 01.10.2000 

FuncŃia sau postul ocupat Medic veterinar împuternicit 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale    Control și certificare al produselor alimentare de origine animală  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

S.C. ACS Universal S.R.L – Iași 
Sector privat – abatorizare și prepararea preparatelor din carne 

  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2007 - prezent 

Calificarea / diploma obŃinută Adeverință – Doctorand  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Microbiologie - Imunologie 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

                                               

Facultatea de Medicină Veterinară Iași  
 
 
 

Perioada 2010 - 2012 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Management veterinar, Anatomie patologică, Managementul riscului 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Facultatea de Medicină Veterinară București - Școala de Studii Postuniversitare de Medicină 
Veterinară București 
 

                                                    Perioada 
                       Calificarea/diploma obținută 
                    Discipline principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 
    Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Iunie 2011 
Certificat de atestare ca Medic Primar Veterinar  
- Boli interne,  
- Boli chirurgicale,  
- Expertiza și controlul produselor alimentare, 
- Legislație sanitară veterinară,  
- Anatomie patologică,  
- Microbiologie și imunologie,  
- Boli parazitare,  
- Boli infecțioase,  
- Patologia reproducției 
- Propedeutică 
- Semiologie 
- Legislație sanitară veterinară 
- Farmacologie  
 
Colegiul Medicilor Veterinari din România 
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Perioada 

 
 

1993  - 1999 

Calificarea / diploma obŃinută Doctor Medic Veterinar - Diplomă de Licență  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

- Anatomia 
- Biochimia 
- Biofizica 
- Farmacologia 
- Fiziologia 
- Fiziopatologia 
- Controlul și expertiza produselor alimentare 
- Legislație sanitară veterinară 
- Psihopedagogie și metodica predării 
- Semiologie 
- Boli parazitare 
- Boli infecțioase și prionice 
- Boli interne 
- Boli chirurgicale 
- Patologia reproducției 
- Microbiologie și imunologie 
- Anatomie patologică 
- Medicină legală veterinară 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

Facultatea de Medicină Veterinară Iași 

Perioada 1987 -1991  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

   Medicină Veterinară 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Agroindustrial Rm. Sărat 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

- Absolvent al cursurilor ; 
  – ” Tehnologia Informatică aplicată în managementul siguranței și calității alimentelor „ 
  – ” Utilizarea noilor tehnologii de control și expertiză a produselor alimentare„ 
  -  ”Managementul resurselor umane și al performanțelor” 
  – ”Managementul funcției publice” 
  – ” Siguranța alimentelor și Principiile HACCP” organizat de OMS în colaborare cu     
ANSVSA 

- -  ”Manager” organizat de S.C. Expert Aktiv Group R.R.L 
- -      Școala Militară pentru Instruirea Conductorilor, Producerea, Creșterea și Dresajul 

Câinilor de serviciu – SIBIU din subordinea – Ministerului de Interne – Inspectoratul 
General al Poliției 

Limba maternă         Română 

  

Limba străină cunoscută Engleză 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) 

                              Limba Engleză 
 Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

  A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Comunicativ, adaptabil, tenace, disponibilitate la efort, deplasări în teritoriu si/sau program prelungit 
de lucru 
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CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență bună în managementul echipei,  
Abilități bune organizatorice, de coordonare și comunicare 
Capacitate mare de consolidare a relațiilor interumane  
Reacții foarte bune în situații de criză, responsabilitate , inițiativă și auto organizare 

  

  
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe PC de bază ; Word, Excel 
Multimedia ; Microsoft Power Point 

  

  
  

Alte competenŃe şi aptitudini Hobby ; Fotografia 
  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1996 
  

InformaŃii suplimentare 
 
                                                  
                                                   Perioada   

Starea civilă ; căsătorit 
Copii ; 2 băieți minori 
 
1997 – 1999 - Președinte ales al Ligii Studenților din Universitatea Agronomică și de Medicină 
Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
 

   1995 – 1997 – Vicepreședinte ales al Ligii Studenților din Universitatea Agronomică și de Medicină 
Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
 

 
  

  

 


