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Juvenaes alumni 
 

Romeo T. Cristina 
 

Continuăm prezentarea tinerilor de valoare ai profesiei noastre prin publicarea a trei CV-
uri ale unor doctoranzi la disciplina farmacologie din cadrul FMV Timișoara. 
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume HANGANU, Anca - Flavia 

Adresă Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara, România  

Telefon Fix: +40 256 277 177 Mobil: +40 723 790 852 

Fax        +40 256 277 140 

E-mail flavia_hanganu@yahoo.com  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 22.02.1983 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Medicină Veterinară 

Experienţa profesională  

Perioada Din iulie – august; trei săptămâni la sfârşitul fiecărui an 
universitar (2003 - 2007) 

Funcţia sau postul ocupat Practică profesională 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analize biochimice de sânge şi urină; Îngrijire animale sub 
tratament 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Atiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Clinica de patologie medicală – animale de companie 

Educaţie şi formare  

Perioada Din octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand la zi 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Reziduuri de medicamente din produsele de origine animală 
destinate consumului alimentar / Proiect de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Atiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Timişoara / Disciplina de Farmacologie şi Farmacie 
veterinară 

Perioada 2002 - 2008 
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Calificarea / diploma obţinută Medic Veterinar / Diplomă de medic veterinar 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Lucrare de diplomă : Aspecte paraclinice în insuficienţa renală 
cronică la câini 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Atiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Timişoara / Clinica de patologie medicală – animale 
de companie 

Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Ajutor programator pe calculator  

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional de Informatică Traian Lalescu - Hunedoara 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare  
scrisă 

Franceză 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

Engleză C1 Utilizator 
experimentat 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

A1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale • Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă din facultate, 
când am participat la practica profesională din fiecare an; am 
făcut parte din echipa de publicitate din cadrul firmei Mercury 
Promotions România, cu activităţi de sampling pentru Garnier 
şi l'Oréal; 

• Adaptare la medii multiculturale : prin participare la 
simpozioane, seminarii, organizate anual în cadrul 
Universităţii şi nu numai, precum şi la diferite workshop-uri cu 
invitaţi din toată lumea; 

• Capacitate de comunicare, ca urmare a experienţei de 
sampling promoter (2 ani); 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Spirit organizatoric (logistică şi diverse proiecte); 
• Gestiune a proiectului ca urmare a formării profesionale 
dobândite la locul de muncă; 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

• Analize paraclinice de laborator pentru sânge şi urină, 
cunoştinţe dobândite în timpul formării profesionale; 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Diplomă de ajutor programator pe calculator – nivel A; cu o 
bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, 
PowerPoint, Excel); cunoştinşe elementare ale aplicaţiilor de 
grafică pe calculator PhotoShop, Adobe Illustrator 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

• Hobby : Desen şi artă fotografică; 

Alte competenţe şi aptitudini • Animalele, medicina naturistă 
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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume IACOB MONICA DIANA ( căs. OBI;TIOIU ) 

Adresa 38, Haga, 200688, Timişoara, România 

Telefon +40 256 277 177  Mobil: +40 724 395 795 

Fax +40 256 277140 

E-mail dianna4mail@yahoo.com 

Nationalitat Română 

Data naşterii 15.01.1982 

Sex Feminin 

                                               Stare civilă   Căsătorită 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Doctorand / Medicină veterinară 

Experienţa profesională  

                 
Perioada 

2002-2004 

                                 Funcţia sau postul 
ocupat 

Vânzătoare, agent de pază, promoter, angajat 
Solectron 

            Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Vânzarea în cadrul Complexului Comercial Euro de 
produse caracteristice firmei(ceramică), agent de 
pază în cadrul firmei Zen Security Srl. , promoter în 
cadrul firmei Mercury Promotions Romania, Nr. 15, 
Str.Sorin Titel, Timişoara 

                        Numele şi adresa 
angajatorului 

Mercury Promotions Romania, Nr. 15, Str.Sorin 
Titel, Timişoara, 
Lugera & Makler s.r.l.,29B Drubeta str,Timişoara, 
Zen Guard SRL Strada Giurgiu 22, Timişoara 

Perioada O lună la finele fiecărui an universitar (2005-2007)  

Funcţia sau postul ocupat Student practician 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi clinice la animalele de companie 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet veterinar West Animal Vet / Str. Orsova, 
nr. 15B, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cabinet medicină veterinară 

Educaţie şi formare  
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Perioada 2008 - Prezent 

Calificarea / diploma obţinută   Doctorand 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Farmacologie şi farmacie veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Atiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara, Calea 
Aradului nr. 119 

Perioada  2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat contabilitate computerizată Nr. 8430 / 
27.02.2005 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Realizarea de contabilitate computerizată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Informational Technology ELINF 

Perioada 2000-2008( întrupere studii durata 2 ani) 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Medicină Vetrinară 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Lucrare de licenţă: Evaluarea răspunsului imun 
produs de porcilis app şi de un autovaccin 
inactivat pentru pleuropneumonia infecţioasă a 
porcului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de ;tiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara, Calea 
Aradului nr. 119 

Perioada 1996-2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă liceu 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie- bilogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Lupeni  

Limba(i) străină(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Conversaţie    Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Engleză  C2  C2  C1 C1  C1 

Franceză  B2  B2  B1 B1  B1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Participând anual la practicarea meseriei de medic 
veterinar ca şi parte a perioadei de practică, precum 
şi a diferitelor job-uri am învăţat să mă adaptez 
rapid într-un mediu nou, să îmi dezvolt spiritul de 
conducător,ambiţia, să lucrez eficient atât în cadrul 
unei echipe cât şi individual, să mă folosesc de 
cunoştinţele dobândite de-a lungul anilor de 
facultate şi să îmi dezvolt abilităţile de comunicare 
interpersonale. 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe ale utilizării pachetului de programe MS 
Office (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point), 
Adobe Photoshop. 

Hobby Arta fotografică, muzica 
  



Juvenaes Alumni                                                                                                                                                    Medicamentul veterinar / Veterinary drug 

 

Year 3, �o. 2. July 2009 

 

 62 

 
 
 

Curriculum vitae  
 

Europass 

 
 
  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume Faltinski Flavius 

Adresă Str. Constructorul Bl. D, Sc. 1, Et.1, Ap. 6. Petroşani. HD 

Telefon Mobil: 0744380880 

E-mail mash_flavius@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 28.09.1981 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  Medicină veterinară,  
 

Experienţa profesională  

Perioada 2007- Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctor medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Medic veterinar clinician 

Numele şi adresa angajatorului CSVCA Petroşani  / Str. Bălcescu Nicolae nr. 10  
Petroşani, Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultaţii, tratamente, investigaţii, analize de laborator, 
recomandări, intervenţii chirurgicale 

Perioada 2002 - 2005  (Trei săptămâni la finele fiecărui an universitar) 

Funcţia sau postul ocupat Student practician 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Controlul alimentelor 

Numele şi adresa angajatorului CSVCA Petroşani  / Str. Bălcescu Nicolae nr. 10  
Petroşani, Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

expertiza si controlul produselor de origine animala 

Educaţie şi formare  

Perioada 2007 - Prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Farmacologie şi farmacie veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Atiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

Perioada 2000 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Medicină Veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

_ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Atiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara, Calea Aradului nr. 119 

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire liceu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Chimie - Biologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic Mihai Eminescu Petroşani 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limbi străine cunoscute Engleză (mediu), franceză (începător) 

Competenţe  
şi abilităţi sociale 

Prin practicarea meseriei de medic veterinar am învăţat să 
mă adaptez rapid într-un mediu nou, să îmi dezvolt spiritul de 
conducător, să lucrez eficient în cadrul unei echipe şi 
individual, să mă folosesc de cunoştinţele dobândite de-a 
lungul anilor de facultate şi să dobândesc mereu noi 
cunoştinţe în domeniu . 

Competenţe  
şi aptitudini organizatorice 

Controlul alimentelor. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de laborator din cadrul CSVCA. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe ale utilizării pachetului de programe MS Office 
(Word, Excel, Internet Explorer, Power Point), Adobe 
Photoshop. 

Permis(e) de conducere Da  Categoriile B,C,E 

 


