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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Mãrcuţan Ioan-Daniel

Adresa(e) Com. Cuzdrioara, Str. Cetaţii, Nr.6, Jud. Cluj, cod postal 407260 România
Telefon(-oane) 0264229660 Mobil: 0765127204

E-mail(uri) danielmarcutan@yahoo.com

Nationalitate(-tati) Român

Data naşterii 14 12 1986

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Doctorand
Asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului

Experienţa profesională Din timpul facultãţii am lucrat la diferiţi medici pe perioada vacantei de vara şi am lucrat timp de trei
luni la o fermã de vaci în Germania

Perioada Din 2006 pânã în prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare la USAMV Cluj

Principalele activităţi şi responsabilităţi Tratamente, deparazitãri, recoltari de sânge, vaccinãri, diferite intervenţii chirurgicale
Extracţie de ADN, PCR din capuşe pentru descoperirea spirochetului Borrelia burgdorferi s.s.

Numele şi adresa angajatorului USMAV Cluj  Calea Manastur Nr. 3-5
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, Doctorand

Educaţie şi formare

Perioada 2005 – 2011
Calificarea / diploma obţinută Doctor Medic Veterinar

Disciplines principale studiate / competenţe
dobândite

- Medicalã
- Reproducţie
- Parazitologie
- Infecţioase
- Control  sanitar veterinar
- Chirurgie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universtatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã Cluj-Napoca Facultatea de Medicinã Veterinarã

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Diplomã internaţionalã

Aptitudini şi competenţe personale Spirit practic Cooperare, Atentie, Sociabilitate
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs orale Exprimare scrisă

Limba Englezã C1 Utilizator
experimentat B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Limba Francezã A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipã: am experinţa muncii în echipã încã din facultate când am participat la activitãţi
practice în cadrul facultãţii; capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinutã prin experienţa de
munca în strãinãtate

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric obţinut în locurile de practicã şi în timpul facultãţii

Competenţe şi aptitudini tehnice O bunã cunoaştere a domeniului medical veterinar

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

O bunã stãpânire a instrumentelor Microsoft Office

Alte competenţe şi aptitudini Creativitate, Disciplina, Atitudine pozitiva, Stabilitate

Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B C E din 2005

Informaţii suplimentare Stare civilã Casatorit

Anexe Diploma de licenta


