
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Chiciudean Ioan Daniel 
Adresă Str. Eftimie Murgu nr. 50, Cluj-Naspoca, 400504, Cluj, Romania 

Telefon 0744999767 

E-mail chiciudean.daniel@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 22.06.1985 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 29.10.2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea personalului, negocierea contractelor cu furnizorii, reprezentarea firmei în relaţii cu terţii, 
întocmirea rapoartelor către administrator si  asociaţi, asigurarea fluxului de aprovizionare,  
responsabil cu parcul auto, promovare, alte responsabilităţi organizatorice şi administrative  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Lukmed S.R.L. str. Republicii nr. 105 A, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii medicale 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2011- prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand cu frecventa 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia elaborarii tezei de doctorat, Managementul cunostintelor, Principii ale metodologiei 
cercetarii agronomice si medical veterinare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Cluj, Romania 

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management decizional, Strategii de marketing, Strategii financiare, Econometrie, Economie de 
ramura, Comprtamentul consumatorului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj-Napoca 

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul dezvoltarii afacerilor,Managementul resurselor umane, Leadership în organizaţii, Etica 
afacerilor, Comportament organizaţional, Sisteme avansate de conducere a producţiei, Strategii de 
afaceri, Contabilitate aprofundată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UBB Cluj, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Toată aria disciplinelor economice 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UBB Cluj, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat/ Certificat tehnician in automatizari 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de specialitate (bazele automatizarii, informatica, electrotehnica, studiul materialelor, 
metode si mijloace de masurare, solicitari si masurari tehnice,  electronica analogica, electronica 
digitala, masurari electrice si electroncie, tehnologie, fizica, chimie, logica si argumentare. Etc) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar de Informatică şi Electrotehnică Bistriţa 

Limba maternă româna 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Franceză  A2 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de adaptare la medii multiculturale dobândită pe percursul celor opt luni de muncă în 
SUA cu programul Work and Travel şi pe parcursul unui program intensiv de studii în Franţa, 
Lyon 

- 31.01.2012-12.02.2012  USAMV Cluj-Napoca, participare la IP „Microbii si produsele traditionale-
prieteni sau aliati” 

- foarte bună capacitate de comunicare dobandita pe parcursul timpului datorita funcţiei de 
manager în cadrul clinicii medicale Lukmed unde reprezint firma în relaţiile cu terţii(atât parteneri 
de afaceri cât şi clienţi ai clinicii) 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilităţi de leadership, lucrand cu o echipa de 30 de angajati cu diferite  nivele profesionale 
- abilităţi de organizare datorită responsabilităţii de a asigura în permanenţă necesarul materialelor 

pentru interventiile medicale precum si buna functionare a aparaturii medicale 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O foarte bună cunoaştere a pachetului Office dovedită prin deţinerea certificatului european ECDL 
 

  

Permis(e) de conducere B,C,E 

Alte informaţii  
  

 


