
Curriculum vitae   
  
Informatii personale  

Nume / Prenume Mihai Iuliana 
Address Str. Bazei nr 2.1A, Valea Adanca, Com Miroslava, jud Iasi 

Telefon(oane) 0741 025 159 
  

E-mail(uri) iuliabogdan2005@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 28,06,1967 
  

Sex feminin 
  

 
Educaţie şi formare 

Perioada 
Calificarea / diploma 

obținută 
Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției 

de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției 

de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 
Numele si adresa 

angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 
Numele si adresa 

angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 

 
 
2016-2017 
Proiect ”Optimizarea parametrilor reproductivi, genetici și de sănătate în vederea ameliorării 
producției efectivelor de caprine – OH, MA CHEVRE”, PN III, competiția AUF-RO 2016 
 2017,09 –Workshop, Institutul de Cercetări Veterinare, Thessaloniki (Grecia) “Nouveaux 
techniques pour évaluer la fécondité de la semence - fertilisation d'ovocyte par spermatozoïde”; 
2017,06 – Workshop, Institutul Na ional Francez pentru Cercetări Agricole (INRA), Corsica 
(Franţa)- “La politique agricole corse, la filière caprine corse: données générales et conseil; 
2017,02 -Workshop Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chi inău (Republica Moldova) ș 
“La détermination de marqueurs génétiques d'intérêt économique pour la reproduction de 
chèvres”. 
 
 
2008- 2014 
Doctor medic veterinar 
Masterat 
-Medicina internă a animalelor de companie și agreement 
-Chirurgia animalelor de companie și agrement 
-Patologia animalelor exotice și a noilor animale de companie  
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ‘’Ion Ionescu de la Brad‘’ Iasi 
Facultatea de Medicină Veterinară 
 

 
2007,11 – 2008,06 

Director vanzari, 

Formarea si dezvoltarea unei rute pentru judetul Botosani, comenzi zilnice , prezentarea de 
oferte, urmarirea incasarilor, necesar aprovizionare marfa alte activitati colaterale necesare 
pentru realizarea obiectivelor, 
 
BIANCO,  Iași 

Farmacie 
 
 

2006,06 – 2007,11 

reprezentant vanzari, 
Responsabilitati, Realizari 
Preluarea, mentinerea si dezvoltarea portofoliului clientilor existenti. 
Impreuna cu Sales Representative am contribuit la deschiderea rutei pentru jud Neamt 
cresterea vanzarilor si depasirea target-ului. 

DITA IMPORT EXPORT, punct lucru Iasi 

Farmacie 

 

mailto:iuliabogdan2005@yahoo.com


Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

 
 
 

Numele si adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 

Numele si adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 
Aptitudini și  

competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 
Autoevaluare 

 
 
 

Nivel european (*) 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

 
Permis(e) de conducere 

2004,01 – 2006,06 
 
consultant - director vanzari 
Administrativ, contabilitate primara, aprovizionare, plati furnizori. 
Realizari: Am contribuit laborat la formarea si conducerea unei echipe de 12 oameni ca si 
divizie separata de farmacie - sala de body building si intretinere, cursuri de dans sportiv, 
salon de masaj - am contribuit la dezvoltarea afacerii de la infiintare ajungand in scurt timp 
sa fim recunoscuti in domeniul prestarii de servicii prin inalta calitate si preturile competitiv 

ALEXANDRA FARM –IASI 
 
Farmacie 

 
 
 
1999,03 – 2004,01 
administrator și POSM COORDINATOR,  
 

1999-2000 - administrator punct lucru Iasi - departament distributie - aprovizionare marfa, 
contabilitate primara, lucrari secretariat, bugatare, etc. 
2000-2004 - coordonator programe reclama si publicitate - departament vanzari - obtinerea 
autorizatiilor de constructie de la Primariile locale pentru montarea semnelor luminoase 
exterioare (reclama si proiecte speciale) pentru judetele: Suceava, Botosani, Iasi, Bacau, 
Vaslui, Neamt, Vrancea, Galati, Braila si Constanta. Inventarierea materialelor (atat a celor 
montate in locatii cat si a celor din depozite), necesarul si distribuirea lor pe 
supervisor/merchandiser, echipa formata din 3 supervisori, 17 merchandiseri, 8 electricieni 
cu raportare directa la RSM. 
Am administrat bugetul de cheltuieli pentru depozitul din Iasi (chirie, utilitati) 
 

PHILIP MORRIS ROMANIA – Bucuresti 
 
Vanzări 
 
 
 
 
 
 
Română 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

 

Ascultare 
 

Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 B2  B2  B2  B2  B2 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 
flexibilitate, incredere, optimism, energie, capacitatea de a rezolva poblemele 
 

fac fata cu succes pozitiilor in care este necesara comunicarea si munca in echipa 
lucrez foarte bine sub presiunea termenelor limita si a stresulu 

experiența in managment 
 
operare PC (Microsoft Office, Internet explorer, Mentor, etc) 
 
 

categoria B, 1999 

 

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

