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Informaţii personale  

Nume / Prenume Corlat Lucia Mădălina 

Adresă(e) Iaşi, Şos. Arcu, nr. 37, bl. CL6, sc. A, et. 6, ap. 22, cod 700134 

Telefon(oane) - Mobil: +40760979618 

Fax(uri) - 

E-mail(uri)   lucia_corlat@yahoo.ro /  lucia.corlat@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11 Decembrie 1986 
  

Sex Feminin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 24.08 – 7.09.2011 

Funcţia sau postul ocupat Voluntariat – farmacie veterinară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea activităţilor de verificare şi înregistrare marfă, aşezare marfă şi vânzare 

Numele şi adresa angajatorului SC. InterService Vet SRL 
Iaşi, str. Bacinschi, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comercial – vânzare produse farmaceutice veterinare. 
  

Perioada 11.09.2012  – 1.05.2013 

Funcţia sau postul ocupat Medic Veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea activităţilor de verificare şi înregistrare marfă, aşezare marfă şi vânzare, acordare 
consultatii si stabilirea protocolului terapeutic, vaccinari, deparazitati, toaletare animale de companie, 
mica si mare chirurgie. 

Numele şi adresa angajatorului SC. HelmiVet SRL 
Radauti, jud. Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comercial – vânzare produse farmaceutice veterinare. Acordare consultatii si tratamente in cabinet 
veterinar. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  
Facultatea de medicină veterinară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditată naţional şi la nivel european. 

Perioada 1.10.2013 – 30.09.2017 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvență 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare în domeniul Medicină Veterinară, specializarea Semiologie și Patologie 
Medicală. 

Numele şi adresa angajatorului USAMV Iași, Aleea Sadoveanu nr. 8, cod 700489 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul clinico-imagistic și de laborator al afecțiunilor 
însoțite de disurie la câine. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  
Facultatea de medicină veterinară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditată naţional şi la nivel european. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

Limba spaniolă  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare în situaţii noi, o bună capacitate de comunicare, obţinute în 
urma voluntariatului în Asociaţia pentru Protecţia şi Bunăstarea Animalelor Coronis și în activitatea de 
organizator evenimente științifice în cadrul Asociației Române de Diagnostic Imagistic Veterinar. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență de 4 ani în organizarea evenimentelor de natură științifică – conferințe, simpozioane, 
workshopuri, congres. Coordonare echipe de lucru. Coordonare coffee break – meniu, plasare, 
servire. Organizare spațiu destinat susținerii de lucrări științifice, spațiu destinat expoziției de produse 
medical-veterinare..  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe de bază în domeniul calculatoarelor, utilizare, asamblare şi curăţare componente. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign, RadiANT DICOMViewer, Osirix, Horos Projekt, instalare drivere şi 
software. 
Cunoştinţe de utilizare CorelDraw, Adobe PhotoShop și Adobe InDesign – curs de grafică absolvit. 
Generare materiale grafice și printare – ecusoane, mape, diplome, cd-uri, cărți de vizită, pliante, 
revistă științifică. 
Web design. 
Front End Web Development. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Permis(e) de conducere Nu deţin permis de conducere. 
  

Informaţii suplimentare    În perioada 7 – 16 mai 2012, am participat la stagiul cu tema „Integrarea pe piaţa muncii a studenţilor 
din învăţământul superior medical veterinar – stagii de pregătire practică” (ID 63915). 

Portofoliu https://drive.google.com/open?id=0B1QH42DGpVkid2t0dXR2MVdWa28  
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