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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Adresă(e)
Telefon

E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional Medic Veterinar

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Februarie-iulie 2016
Student practicant
Vânzare medicamente, sfătuirea clienților în alegerea produselor potrivite pentru nevoile lor
FARMACIILE VETERINARE CROMAVET Cluj-Napoca:

1. Farmacia CROMAVET și Cabinet Veterinar, Siretului 20;
2. Farmacia CROMAVET Piata Mihai Viteazu, nr. 25-26, ap. 3;
3. Farmacia CROMAVET, Pta. Marasti, 21 Decembrie 148;
Farmacie veterinarăTipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada Aprilie – Iulie 2015
Funcţia sau postul ocupat Student practicant

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistare şi participare la activităţiile clinicii (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, recoltare
probe biologice pentru analize, ecografii, radiografii)



Numele şi adresa angajatorului GINVET
„Ochockie Centrum Weterynaryjne Ginvet” Warszawa-Ochota
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa, Polonia
Clinică veterinară pentru animale de companie, specializată pe ginecologie şi reproducţieTipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada Mai 2015
Funcţia sau postul ocupat Student practicant

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistare şi participare la activităţiile clinicii (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, recoltare
probe biologice pentru analize)

Numele şi adresa angajatorului Żoliborska Klinika Weterynaryjna
Ul. Schroegera 72a, 01-822 Warszawa

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Clinică veterinară pentru animale de companie

Perioada Aprilie 2015
Funcţia sau postul ocupat Student practicant

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistare şi participare la activităţiile clinicii (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, recoltare
probe biologice pentru analize)

Numele şi adresa angajatorului KLINICA MAŁYCH ŻWIERZĘTA, ŻWIERZĘTA EGZOTYCZNE
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, Polonia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Clinică veterinară pentru animale de companie, specializată pe exotice

Perioada Martie 2015
Funcţia sau postul ocupat Student practicant

Activităţi şi responsabilităţi principale asistare şi participare la activităţile clinicii (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, recoltare
probe biologice pentru analize, controale transrectale, înseminări artificiale, ecografii, sincronizarea
căldurilor la vaci, etc)

Numele şi adresa angajatorului KIERVET
ul. Łowicka 18, 99-412 Kiernozia, Polonia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Clinică veterinară pentru animale de rentă

Perioada 2011 – 2014

Funcţia sau postul ocupat Student practicant
Activităţi şi responsabilităţi principale asistare şi participare la activităţile de teren ( vaccinare găini, consultaţii şi tratamente, controale de

gestaţie, tuberculinări, castrări porci şi sterilizări scroafe, operaţii de cezariană, castrări armăsari, etc)
Numele şi adresa angajatorului CSV Nimigea

Jud Bistriţa – Năsăud
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Circumscripţie sanitar veterinară

Perioada Februarie-iunie 2014
Funcţia sau postul ocupat Student practicant



Activităţi şi responsabilităţi principale asistare şi participare la activităţile clinicii (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, recoltare probe
biologice pentru analize, examen coproparazitologic, examenul urinei cu bandeletă, examenul
sedimentului urinar, etc)

Numele şi adresa angajatorului Clinica Veterinară VET FOR PET, Str. Viilor nr 24, Cluj Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Clinică veterinară pentru animale de companie

Educaţie şi formare

Perioada 01.10.2016–01.07.2020
Doctorand la disciplina de Fiziologia animalelor domestice
Cadru didactic asociat – am predat lucrari practice de fiziologie in limba română și limba engleză
USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (România)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2017-2019
Absolventa a modului pedagogic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

USAMV Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Cluj-Napoca
(România)

Perioada 2010-2016

Doctor Medic Veterinar
Chirurgie, Boli Infecţioase, Medicină internă, Reproducţie, Anatomie patologică, Parazitologie,
Fiziologie, Anatomie, Anesteziologie
Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV Cluj Napoca

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Februarie – Iulie 2015
Mobilitate de studii ERASMUS
Clinică animale de companie, Clinică animale de fermă, Clinică ecvine, Clinică aviare, Igiena
alimentelor de origine animală, Igiena laptelui şi a produslor lactate.
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw, Poland

Perioada 2006-2010
Calificarea / diploma obţinută bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Biologie, chimie, matematică, fizică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa



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

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat

Germană B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

Spaniolă B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competențe de comunicare

Spirit de echipă, bune abilităţi de comunicare, adaptare la medii şi situaţii noi şi la un mediu de lucru
alert, aptitudini obţinute în urma participării în programul Erasmus și voluntariat în cadrul ONG-ului
Progress Foundation în perioada 2006-2010, voluntar in campania de sterilizare organizata la Turda
de Transylvania Animal Care TAC, mai 2016.

Bune abilități de comunicare și interacțiune cu oamenii și animalele dobândite în urma efectuării
practicii într-o circumscripție județeană sanitar veterinară situată in comuna Nimigea, jud. Bistrița-
Năsăud, in urma efectuării practicii în diferite cabinete veterinare (Cluj și Bitrița) si intr-o farmacie
veterinara pe parcursul anilor de facultate; abilitatile de comunicare au fost dobandite si in urma
absolvirii modului pedagogic, care a constat in participarea la cursuri cu teme deschise și dezbateri si
predarea la grupe de studenți in cadrul lucrărilor practice de Fiziologie, secția română și secția engleză,
participarea la Simpozioane și evenimente științifice naționale și internaționale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Bun spirit de organizare dobândit în urma acţiunilor ONG-ului din care fac parte ca membru activ
(Asociţia Club Montan Plai Carpatin), printre care organizarea unei ture montane publice, a Cupei
CMPC anual (care implică probe teoretice, probe interactive pe traseu, probe sportive, probe artistico-
culturale);
-spiritul managerial si organizatoric s-a dezvoltat si un urma practicii efectate intr-un punct farmaceutic
(receptia si gestionarea produselor farmaceutce; planificarea de intalniri cu diversi distibuitori de
medicamente) și in timpul petrecut alături de studenți în cadrul laboratorului de Fiziologie, participarea
la examene, organizarea si structurarea diferitelor activități în legatură cu teza de doctorat,
participarea la diferite proiecte organizate în cadrul disciplinei de fiziologie (testare de medicamente)
și, de asemenea, în coordonarea studenților în vederea redactării lucrării de licență (“Analyse
comparative des paramètres hèmatologiques et de la compatibilitè sanguine chez diffèrentes espèces
d’oiseaux”, Alexia Havret, 2019).

-pe lângă cunoștiințele de profil dobândite în cadrul facultății, pe perioada practicii am dobândit cunoștiințe în
domeniul vânzării produselor farmaceutice, a produselor fitofarmaceutice și a hranei tip dietă pentru animale
-abilități demanagement ale produselor din stoc și efectuarea aprovizionării
-efectuarea examenelor de laborator in cadrul departamentului de fiziologie, microbiologie si parazitologie din
cadrul facultatii
-participarea la diferite operații chirurgicale la animalele de companie in cadrul facultatii si pe perioada
practicii;
-participarea la un stagiu de instruire în cadrul clinicii veterinare “KLINICA MAŁYCH ŻWIERZĘTA,
ŻWIERZĘTA EGZOTYCZNE”, Warszawa, Polonia, o clinică specializată în animale exotice - asistare
şi participare la activităţiile clinicii (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale, recoltare probe
biologice pentru analize, manipulare diferite specii de animale în vederea contenționării, susținerea
unui examen practic la finalul stagiului).

;;;;;;;;;

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţă de muncă în laborator dobândită prin activitatea de cercetare în cadrul disciplinei de
Fiziologie animală.

Limbi străine cunoscute

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Bună stăpânire a Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and PowerPoint™) .

AUTOEVALUARE
Procesar

ea
informaţie

i

Comunic
are

Creare
de

conţinut
Securitat

e

Rezolvar
ea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Competenţe şi aptitudini artistice În timpul liber mă relaxez desenând, pictând, scriind (proză, poezie), citind; îmi plac ieșirile în natură,
pe munte și practic destul de multe sporturi, atât vara cât și iarna.

Alte competenţe şi aptitudini Mă consider o persoana curioasă, serioasă, prietenoasă, responsabilă, autodidactă, creativă,
perseverență, intuitivă, empatică, cu o bună capacitate demunca în condiții de stres, mă adaptez ușor,
sunt săritoare, imi place și sunt recunoscătoare pentru fiecare oportunitate de a învăța ceva nou, în
orice domeniu, îmi place să ajut și să impart, sunt un om sincer, deschis, respectuos, darnic, prefer să
rezolv conflictele într-unmod cât mai zen (mai degrabă decât să mă ascund de ele), invăț repede (și
citesc repede), sunt atentă și concentrată, perfecționistă (nimic extrem, dar prefar să fac cât de bine pot
dacă tot fac ceva), m-am dovedit, cumulte ocazii, ca fiind o persoana corectă, de încredere, punctuală
și întotdeauna fac tot posibilul să finalizez ceea ce am început.
.

Permis(e) de conducere Categoria B, din 06.10.2010;

Informaţii suplimentare
 premiul I la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2012 cu lucrarea

„CARACTERISTICILE LEUCOGRAMEI LA BROASCA ŢESTOASĂ CU TÂMPLE ROŞII DE
FLORIDA (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS)”.

 voluntar in campania de sterilizare organizata la Turda de Transylvania Animal Care TAC,
mai 2016

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

