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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume KRUPACI FLORINA-ALEXANDRA 

Adresă(e) Com. Floresti, str. Florilor nr 274, ap.44, Judetul Cluj 

Telefon(oane) Mobil: 0763619394/0746528644  

Fax(uri) 0364818421 

E-mail(uri) alexandra_iancu84@yahoo.com; alexandrakrupaci@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 18.01.1984 
  

Sex feminin 
  

 Domeniul ocupaţional MEDICINA VETERINARA 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2010-2013 
 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare în medicină veterinară 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 

recoltare de probe 
- prelucrarea materialelor biologice 
- diagnostic microbiologic 
- diagnostic molecular 
- diagnostic serologic 
- elaborare de articole 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Educaţie şi formare 

Proiect PNII PCCE 7/2010 
 
 
cercetare 

 

 

Perioada 2009-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în științe medical-veterinare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Metodologia elaborării tezei de doctorat 
- Principii ale metodologiei cercetării agronomice și medical-veterinare 
- Managementul cunoștințelor în doctorantură 
- Boli infecțioase 
-Patologia animalelor exotice si de vanat 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de 
Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România 

 
      

                                    Perioada 

 
 
2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în controlul si expertiza produselor de origine animala 
 
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala 
Microbiologie veterinara 
Boli infectioase 
Biochimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de 
Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România 

                                    
 

                                          Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 

 

 
 
2003-2009 
 
Medic veterinar 
 

-boli infectioase 
patologia medicala a animalelor de companie si de renta 
- patologia chirurgicala a animalelor de companie si de renta 
- boli parazitare ale animalelor domestice 
- fiziologia si patologia reproductiei animalelor de companie si de renta 
- patologie metabolica si boli de nutritie 
- dermatologie veterinara 
- nutritia animalelor domestice 
- morfopatologie si diagnostic necropsic 
- laborator clinic 

 
 

Limba(i) maternă(e) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  

 
 
 
 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

 
 

Franceza 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 
 

Spaniola 
 

 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

 
 

Portugheza 

 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
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Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
 
Spirit de echipa 

   Rabdare si seriozitate  
 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de  a organiza evenimente culturale sau sociale 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice    Capacități de utilizare a echipamentelor cu care sunt dotate laboratoarele de diagnostic 
microbiologic și imunologic 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint) si ale 
aplicatiilor de grafica pe calculator. 

 

 

Permis de conducere  Categoria B 

  

  
 

 

 


