
  
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Duma Vlad Mihai 

Adresă Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu , nr. 3, etaj. 2 E, apartament 6, 500 413  BRAȘOV, ROMANIA 

Telefon  Mobil: 0040 724591201 

E-mail dumavladmihai@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 02 aprilie 1983 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Nu este cazul 

  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada Aprilie 2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator și responsabil  de activitățile sanitare veterinare în cadrul mai multor ferme de 
curcani și găini ouă consum cu care am contract de prestări servicii. 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

CMVI DR. DUMA VLAD MIHAI 
 
Medicină veterinară 

  

 
Perioada 

 
Martie 2008 – Aprilie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Medic Epizootolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator și responsabil activități sanitare veterinare. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

SC AVICOLA IAȘI SA 
 
Medicină veterinară, clinică, cercetare, inovare 

 
 

Perioada 

   
 
  Iulie 2007 -  Martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat   Doctor Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medicină veterinară preventivă, diagnostic şi terapie veterinară, control sanitar veterinar al 
alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului   CSV GĂGEȘTI, Comuna Găgețti, Județ Vaslui 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Medicină veterinară si siguranta alimentară 

   

  

 



Educație și formare  

Perioada   Octombrie 2012 - Prezent 
 

Calificarea / diploma obţinută La absolvire 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Boli Infecțioase 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada   2007 - 2009 
 

Calificarea / diploma obţinută Masterat: Epidemiologie veterinară si legislatie sanitar-veterinară 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bioinformatică şi statistică, epidemiologie veterinară aplicată, sănătate publică, legislaţie veterinară 
europeană etc. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  
 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

 

Perioada    Martie – Iunie 2006 
 

Calificarea / diploma obţinută Student ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Semestrul II, Anul V de studiu 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universite du Liege(ULG), Faculte du Medecine Veterinaire Liege (Belgia) 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 09/2001-06/2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul și marketingul produselor alimentare de origine animale, inspecția și controlul 
produselor alimentare,management și  marketing agricol, microbiologie, zoonoze, boli infecțioase, 
epidemiologie, parazitologie, genetică, imunologie etc. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 09/1997-06/2001 

Calificarea / diploma obţinută Contabil statistician 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate și statistică 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bârlad, Județul Vaslui 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 
 

  
 

 

 



  

 
Limba maternă 

   
 Română 

  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 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba spaniolă  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Lucru in echipă, comunicativ, etic, entuziast, mare capacitate de adaptare, foarte bune abilităţi de 
comunicare şi consiliere, rezistent la stres, disponibilitate la mobilitate si flexibilitate, responsabilitate, 
constiinciozitate, corectitudine, atentie la detalii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, gândire logică simț practic, foarte bună capacitate de sinteză şi analiză, mobilitate și 
disponibilitate la efort, mereu orientat către succes, viteza de reactie si rapiditate in rezolvarea sarcinilor, 
capacitate de lucru cu respectarea termenelor limita. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Mcrosoft Office. 

  

  

Permis  de conducere Categoria B 
  

 
 
 


