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Naţionalitate Română

Data naşterii 29 octombrie 1982

Sex M

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Doctorand la USAMV, Facultatea de Medicină veterinară, Iaşi
Domeniu: Ştiinţe medicale
Specializare: Boli Infecţioase

Experienţa profesională

Perioada Octombrie 2008-Prezent
Funcţia sau postul ocupat Doctorand la Facultatea de Medicină Veterinară, Iaşi

Activităţi şi responsabilităţi principale Boli Infecţioase şi Medicină preventivă, biochimie, genetică, farmacologie, biologie moleculară,
microbiologie, epidemiologie veterinară, sănătate publică şi medicină veterinară de stat, legislaţie
medicală, imunologie, vectorologie şi vaccinologie, experimentare animală.

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară

Cercetare, inovare
Perioada Februarie 2008-Octombrie 2008

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar
Activităţi şi responsabilităţi principale Medicină veterinară preventivă, diagnostic şi terapie veterinară, control sanitar veterinar al alimentelor

Numele şi adresa angajatorului CSV Rediu, loc. Valea Lupului, jud. Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Educaţie şi formare

Creşterea animalelor şi Medicină veterinară

Data
Calificarea / diploma obţinută

16/05/2011 - 19/05/2011
Certificat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Aplicaţii în biotehnologii moleculare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie″Iuliu Haţeganu″, Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Data
Calificarea / diploma obţinută

ISCED 6

15 /04/2010 - 15/07/2010
Stagiu de perfecţionare



Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Virusologie, culturi celulare, biologie moleculară şi vectorologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UMR 1161- Facultatea de Medicină Veterinară Maisons Alfort, Paris (Franţa)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Data
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Data
Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Data
Calificarea / Diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competențele profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Aptitudini și competențe
personale

2007 - 2009
Diplomă de Master în Epidemiologie veterinară și Legislație sanitară veterinară

Informatică și biostatistică, instrumente și metode operaționale utilizate în epidemiologia veterinară,
epidemiologie veterinară aplicată, legislație veterinară europeană, etc

USAMV „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
Aleea Mihail Sadoveanu 6-8, 700490

ISCED 6

2001-2007
Doctor medic veterinar, diploma de licență în Medicină veterinară

Anatomie, biochimie, fiziologie, fiziopatologie, genetică, biologie celulară, imunologie, oncologie,
patologie, epidemiologie, boli infecțioase și medicină preventivă, zoonoze, parazitologie, etc

USAMV „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
Aleea Mihail Sadoveanu 6-8, 700490

ISCED 6

1997-2001
Tehnician veterinar

Discipline de bază în formarea medical veterinară, dobândire de competențe în diagnosticul,
prevenirea și tratamentul invaziv sau non-invaziv la animalele domestice

Grup Școlar Agricol „Mihail Kogălniceanu”, Miroslava (Iași)

ISCED 4

Limba străină cunoscută

Autoevaluare

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

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Franceză B2 utilizator
independent B2 utilizator

independent B2 utilizator
independent B2 utilizator

independent B1 utilizator
independent

Limba Engleză B1 utilizator
independent B1 utilizator

independent B1 utilizator
independent B1 utilizator

independent B1 utilizator
independent



Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă: am participat în echipe variate de lucru atât în România cât și în Franța
O foarte bună capacitate de a mă adapta în funcție de situație
O bună abilitate și profesionalism în interpretarea rezultatelor cercetării dobândită pe timpul efectuării
studiilor doctorale
Foarte bună capacitate de a comunica, colabora și socializa cu persoane din domenii tangente sau
diferite arealului bio-medical

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de inițiativă
Abilitatea de a analiza, implementa și coordona proiecte cu o foarte bună diseminare de rezultate

Competenţe şi aptitudini tehnice Medicină veterinară: epidemiologia, diagnosticul, terapia și profilaxia bolilor infecțioase și non-
infecțioase ce afectează animalele domestice
Cercetare bio-medicală: utilizarea de culturi celulare, infecții și transfecții, extracții de material
genetic din probe biologice, recoltare probe biologice, experimentare animală, tehnica ADN-
recombinant, construcția de vaccinuri recombinante, metode de laborator: tehnica ELISA, ELISpot,
PCR în timp real, PCR clasic, teste de citotoxicitate, etc

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competențe în utilizarea programelor Microsoft Office și Internet explorer, competențe în lucrul cu
bazele de date

Permis(e) de conducere Categoria B


