
 
 

 

                                     
 
Curriculum vitae   

Europass   

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume  Geru Lucica 

Adresă(e)  Calea Calarasilor,Nr. 62,Bl. D,Sc.5, Ap. 50 , Braila 
  

Telefon(oane)  +40 740595534 

Fax(uri)   

E-mail(uri)   drlucirina@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi)  
Romana 

Data naşterii  09.03. 1967 

Sex  
Feminin 

Locul de muncă  
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila 

Domeniul ocupaţional  Director Executiv 

Experienţa profesională  
 

Perioada   iulie 2012 - prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

 
-organizarea activitatii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi aplicarea 
legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice,siguranţei 
alimentelor de origine animală şi non-animală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi 
protecţiei mediului; 
-aplicarea politicilor şi strategiilor specifice care să asigure desfăşurarea în condiţii 
performante a activităţii curente şi de perspectivă a D.S.V.S.A., în concordanţă cu 
politicile şi deciziile Guvernului şi a dispoziţiilor preşedintelui A.N.S.V.S.A., în vederea 
punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare 
-ordonator terţiar de credite şi de gestionare a bugetul anual de venituri şi cheltuieli al 
D.S.V.S.A.; 
 

Numele si adresa angajatorului 
DSVSA Braila ,Calea Galati ,Nr.344 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare si organizare activitate DSVSA Braila 

Perioada  
  iulie 2003-iulie 2012   
   
   

Funcţia sau postul ocupat  
Sef Serviciu Sanatate Animala 
 



 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Coordonare activitate sanitara veterinara in cadrul Serviciului de Sanatate Animala 
 
  
 

Numele si adresa angajatorului 
DSVSA Braila ,Calea Galati, Nr. 344 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati sanitare veterinare specifice Serviciului de Sanatate Animala  
 
 

Perioada  
 ianuarie 2000-iulie 2003 
 

Funcţia sau postul ocupat  
 Medic veterinar zonal   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

 Medic veterinar CSVZ 
 

Numele si adresa angajatorului 
 DSV Braila ,Calea Galati, Nr.344 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 Activitati sanitare veterinare in cadrul CSVZ 

Perioada  
 august 1994-decembrie 1999 
 

Funcţia sau postul ocupat  
 Medic veterinar Statiunea Centrala de Cercetare pentru Ameliorarea Solurilor Saraturate   
Braila  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

 Medic veterinar ferma bovine si ovine-Lacu Sarat ,Braila 
 

Numele si adresa angajatorului 
SCCASS Braila ,Sos Vizirului km.4 ,Braila 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Acitivitati sanitare veterinare in ferma de bovine,ovine 
 
 

Perioada  
mai 1993-august 1994 
 

Funcţia sau postul ocupat  Medic veterinar II-D.S.V. Braila –C.S.V. Unirea 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Medic veterinar de circumscriptie sanitara veterinara de asistenta 

Numele si adresa angajatorului D.S.V. Braila –Calea Galati ,Nr.344 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Activitati sanitare veterinare in cadrul C.S.V. Unirea 
 
 

Perioada  
 iunie 1992-mai 1993 
 

Funcţia sau postul ocupat  Medic veterinar  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Medic veterinar complex SC Avicola SA Braila 
 

Numele si adresa angajatorului SC Avicola SA Braila Sos Rm.Sarat nr.92 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Activitati sanitare veterinare in ferma de palmipede ,gaini reproductie rase grele 
 
 

Educatie si Formare  

Perioada 2006 -prezent 

Calificarea / diploma obţinută  Doctorand 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 
dobândite   

Morfologie normala si patologica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului  

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj 
Facultatea de Medicina Veterinara 



 
 de formare  
 
 
Nivelul în clasificarea naţională  sau 
internationala  

Acreditată națiuonal 

Perioada  2005-2006                                                              
 

Calificarea / diploma obţinută  
 Diploma de Master                               
 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 
dobândite   

 Capacitate administrativa  si  aquis  comunitar                             
  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului  
 de formare  
 Scoala Nationala de Studii Politice si  Administrative  Bucuresti          
Nivelul în clasificarea naţională  sau 
internationala                                                             
Perioada iulie 2003                                                            

Calificarea / diploma obţinută  
Certificat Medic Primar Veterinar                              
 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 
dobândite   

Asistenta zootehnica, reproductie, selectie si nutritie animala 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului  
 de formare  
 

Agentia Nationala Sanitara Veterinara 
 

Nivelul în clasificarea naţională  sau 
internationala   

Perioada 1986-1992 
 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor medic veterinar 
 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 
dobândite   

Medicina veterinara 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului  
 de formare  
 

Institutul Agronomic ,,Ion Ionescu de la Brad,, Iasi 
Facultatea de Medicina Veterinara 

  
Aptitudini şi competenţe 
personale  

Limba(i) maternă(e) Romana 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza,Franceza 

Autoevaluare      Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs Oral 
 

Exprimare scrisa 

                Limba Engleza 
B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independen

t 
A2 

Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar 

                Limba Franceza A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale   In toate proiectele in care am fost angrenata , abilitatile de comunicare ,capacitatile de 
negociere,de gestionare si de satisfacere a beneficiarilor serviciilor le-am utilizat cu 
scopul principal de a pastra o imagine corespunzatore institutiei pe care o reprezint. 
 
 
 

 
 

  
 



 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Experienta acumulata  mi-a permis sa-mi dezvolt capacitatea de a identifica activitatile 
care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in atributii,stabilirea pe 
baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila  a atributiilor si a 
obiectivelor in functie de nivelul, categoria , clasa si gradul functionarului public. 
 
 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice  In timpul exercitarii profesiei de medic veterinar  in deferite domenii de competenta, am 

reusit sa dobandesc o buna cunoastere a legislatiei sanitare veterinare, spirit de 
observatie, calitati privind cinstea si corectitudinea,  sa respect principiile de etica si 
regulile de conduita privind integritatea,obiectivitatea confidentialitatea,competenta  si 
independenta.   
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O  buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word,Excel si Power Point) 

  
Permis(e) de conducere  Posed permis de conducere categoria B din 1995 

 
Informaţii suplimentare In privinta celor prezentate mai sus ,urmatoarele persoane pot da referinte suplimentare: 

 
     - Doctor Dragan Gicu  – Director  DSVSA  Braila- 0745657029           
     - Doctor Caragata Nita – Director Adjunct  –DSVSA Braila -  0745368029 
     - Ing. Trofimov Angela –Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica 

,Pescuit si Acvacultura Galati - 0753468915 
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