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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băetu Mihai - Marius 
Adresă(e) Bulevardul Carol I, nr.44  

Telefon(oane) 0742368721 
E-mail(uri) marius.baetu@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 21.03.1984 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 27.07.2009 – 31.08.2009 
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Întocmirea rețetelor tehnologice; 
Urmărirea și verificarea etapelor tehnologie de realizare a sortimentelor de produse 
lactate conform standardelor de firmă întocmite. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Prod ABC Company S.R.L., Grumăzeşti, Neamţ 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Obţinerea produselor lactate din lapte de vacă 

  

Perioada 09.08.2005 – 09.09.2005 
Funcţia sau postul ocupat Prestator servicii 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- arhivare documente contabile; 
- sondaje BCC. 

Numele şi adresa angajatorului Fundația de Dezvoltare  Locală „Speranța”-Biroul pentru Consilierea Cetățenilor 
(BCC), Tîrgu Neamț, jud. Neamț 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizație neguvernamentală 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.10.2009 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand în Științe Agricole / Specializarea Mecanizarea Agriculturii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Titlul tezei: „ Cercetări privind optimizarea proceselor de lucru pentru
principalele utilaje din structura liniilor tehnologice de vinificație primară și de
condiționare a vinului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iași 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivelul 8 din EQF/CEC și din cadrul Cadrulului Național al Calificărilor 

  

Perioada 25.05-31.05.2013 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Alimente funcționale și analiza modernă a compușilor chimici bioactivi 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" și 
L’agence universitaire de la Francophonie 

  

Perioada 13.07.2011-23.07.2011 
Calificarea / diploma obţinută Specialist în Consultanţă şi Extensie în Agricultură/ Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

PAC Cadrul general, instituţii şi fonduri europene; Cadrul instituţional pentru
implementarea PAC în România; Agricultură şi alimente; Certificarea agroalimentară
în România; Agricultura şi Mediul Înconjurător; Marketingul produselor agro-
alimentare; Managementul financiar al fermei; Tehnici de comunicare şi metode
moderne de consultanţă; Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii Europene în
viticultură; Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii Europene în oenologie,
vinificaţie şi produse vitivinicole; Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii
Europene în cultura arbuştilor fructiferi şi procesarea fructelor; Tehnologii moderne şi
reglementări ale Uniunii Europene în cultura arbuştilor fructiferi şi procesarea fructelor.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 
Centrul de pregătire și informare M.A.K.I.S., Iași 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 27.06.2012 – 01.07.2012 
Calificarea / diploma obţinută Formator/ Certificat de stagiu 

Specializarea Conceperea, dezvoltarea și utilizarea unui curs on-line pe platforma MOODLE 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Disciplinele principale studiate: 
- Administrarea sistemelor și rețelelor; 
- Conceprea, crearea și gestionarea sistemelor de informare; 
- Dezvoltarea tehnologiilor educaționale.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" și 
L’agence universitaire de la Francophonie 

  

Perioada 1.10.2010-29.06.2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea personalului didactic” – 

Nivelul II 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Didactica domeniului și 
dezvoltării în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar); 
Comunicare educațională, Proiectarea și managementul programelor educaționale, 
Managementul organizației școlare; Practică pedagogică în învățământul liceal, 
postliceal, universitar. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”/ 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Iași 

  

Perioada 1.10.2009-30.06.2011 
Calificarea / diploma obţinută Master/ diplomă de master 

Specializarea Managementul calității și produselor agroalimentare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Managementul calității și siguranței alimentare, Merceologie și expertiză 
merceologică, Merceologia produselor alimentare, Auditul calității, Protecția 
consumatorului, Trasabilitatea produselor alimentare, Controlul calității produselor 
alimentare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, 
Facultatea de Zootehnie, Iași 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Nivelul 7 din EQF/CEC și din cadrul Cadrulului Național al Calificărilor 

  

Perioada 01.04.2011-30.04.2011 
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Calificarea / diploma obţinută Voluntar/ Diplomă de participare 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul județean Iași 
Asociația ecologistă Ecogreen City 
Asociația Părinților – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iași 

  

Perioada 20.05.2010 – 30.05.2010 
Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calității/ Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţe profesionale dobândite: 
- Comunicarea specicifică a activității de audit; 
- Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de audit; 
- Conducerea auditului; 
- Examinarea documentelor referitoare la sistemul calității și întocmirea raportului 

de examinare 
- Planificarea activității de audit. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L., Iași 

  

Perioada 20.07.2004 – 10.07.2009 
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat/ Diplomă de inginer 

Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Chimia și biochimia alimentelor, Microbiologie, Electrotehnică, Instalații frigorifice și 
climatizări, Automatizarea proceselor tehnologice în inductria alimentară, Nutriție 
umană, Operații, parate și utilaje în industria alimentară, Tehnologii generale în 
industria alimentară, Metode de conservare a alimentelor de origine animală, Aditivi 
alimentari, Tehnologii extractive și fermentative, Biotehnologii agroalimentare, 
Tehnologia prelucrării produselor vegetale, Tehnologia laptelui și a produselor 
derivate, Tehnologia cărnii și a preparatelor din carne, Tehnologia băuturilor, 
Controlul calității alimentelor, Analiză instrumentală. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, 
Facultatea de Agricultură, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivelul 6 din EQF/CEC și din cadrul Cadrulului Național al Calificărilor 

  

Perioada 15.02.2005 – 15.02.2008 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea personalului didactic” – 

Nivelul I 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Psihologia școlară (educației); Introducere în pedagogie (pedagogie școlară); 
Teoria și metodologia instruirii (pedagogia școlară); Didactica specialității; Instruire 
asistată de calculator; Managementul clasei.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”/ 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Iași 

  

Perioada 15.07.1999 – 05.07.2003 
Calificarea / diploma obţinută Tehnician operator tehnici de calcul/ Diplomă de bacalaureat 

Specializarea Electronică și automatizări 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ 

  

Perioada 1999 – 2003 
Calificarea/ diploma obţinută Tehnician/ Certificat de competențe profesionale 

Specializarea Operator tehnici de calcul 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale 
Competenţe profesionale dobândite:

- aplicarea normelor şi principiilor de protecţie a muncii, PSI şi a celor de 
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dobândite protecţie a mediului; 
- aplicarea procedurilor de calitate; 
- instalarea, exploatarea, întreținerea și depanarea sistemelor de calcul; 
- utilizarea manualelor de service şi a softului specializat. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă româna 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare 
 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat 
C
1

Utilizator 
experimentat

Franceză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A1 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- spiritul de echipă, obținut în cadrul experienței în muncă și de voluntariat; 
- o bună capacitate de comunicare obținută în urma predării lucrărilor practice 

la studenți; 
- capacitate de autoperfecționare și valorificare a experienței; 
- creativitate şi tenacitate; 
- obiectivitate în apreciere; 
- capacitate de analiza şi sintezã 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership, obținut în cadrul experienței în muncă; 
- spirit organizatoric, obținut în cadrul experienței în muncă și de voluntariat; 
- capacitatea de a depista deficienţele şi de a lua mãsurile necesare pentru 

corectarea la timp a acestora; 
- experiență bună în managementul echipei. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™); 

- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (SolidWorks); 
- aptitudini bune de manipulare a majorităţii software-urilor ce rulează pe 

platforme WindowsTM. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referințele pot fi furnizate la cerere 
  

 


