
 

 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIORNOHAC MONA 
Adresa(e) localit. Focsani, str. Constituţiei, nr. 8, bl. 8, ap. 2, judeţul Vrancea, cod poştal 620122, România 

Telefon(-oane)    Fix: 0237 616366  Mobil: 0749227460  
Fax(uri) - 

E-mail(uri) ciornohacm@yahoo.com 
 

 
Nationalitate(-tati) Română 

 

 
Data naşterii 01 martie 1968 

 

 
Sex Feminin 

  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din anul 1999 până în prezent  
Din anul 1993 până în anul 1999  

 

Funcţia sau postul ocupat     Medic veterinar DSVSA Vrancea–LSVSA, profil microbiologie, parazitologie/micologie 
 
    Medic veterinar la CSV Cârligele 
 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Supraveghere şi diagnostic de laborator 
 

Numele şi adresa angajatorului  DSVSA Vrancea, b-dul Brăilei nr. 121 B, localitatea Focşani, judeţul Vrancea cod poştal 620123 
  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Supravegherea, prevenirea, control şi eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la     
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului,  
 Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală şi nonanimală 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  Din octombrie 2007până în mai 2009 
 Din septembrie 1987 până în aprilie 1993 
 Din septembrie 1982 până în iunie 1986 
 

Calificarea / diploma obţinută  Diagnostic de laborator, 
 Diplomă Doctor medic - veterinar, 
 Diplomă de bacalaureat 



Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Conform Programei de Învăţământ pentru fiecare perioadă de studiu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară Bucureşti 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ,, Ion Ionescu de la Brad” Iaşi – 
Facultatea de Medicină Veterinară 
Liceul inductrial nr. 3, localitatea Focşani, judeţul Vrancea 
 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Engleză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Franceză  B1 Utilizator 
indemendent B1 Utilizator 

indemendent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Persoană sociabilă, cu bune capacităţi de comunicare, uşor adaptabilă la lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, coordonator profil bacteriologie, parazitologie/micologie  
 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

   Competenţe în domeniul diagnosticului de laborator  specific profilului în care activez prin 
   metode de diagnostic implimentate conform precizărilor din Manualul OIE. Cunoştinţele au fost 
   dobândite în urma unor instruiri periodice organizate de IDSA şi IISPV Bucureşti 
   Bună cunoaştere a Sistemului Calităţii, responsabil cu managementul calităţii în profilele 
   pe care le coordonez. Cunoştinţele au fost dobândite în urma unor seminarii periodice 

organizate la nivelul instituţiei de către Responsabilul cu ManagementulCalităţii 
 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

   Cunoştinţe operare PC (bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ - Word™, 
   Excel™ şi PowerPoint™); 
 

  

Permis(e) de conducere  Deţin permis de conducere, categoria B 
 

  

Informaţii suplimentare - 
 

  

Anexe - 
 


