Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Crivei Ioana-Cristina
Luca Arbore, Nr. 22, Cod Poștal 700521 Iași (România)
+4075843041
ioana.crivei@yahoo.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2013–2017

Activități de cercetare în domeniul reproducerii bovine
Statiunea De Cercetare Dezvoltare Pentru Cresterea Bovinelor Dancu, Iași (România)
Participare activă la:
- examinările generale ale animalelor;
- examinările ginecologice;
- realizarea tratamentelor;
- stabilirea diagnosticelor de gestație;
- publicarea de lucrări științifice în reviste cotate BDI.

03/2016–Prezent

Co-fondator/Consultant Veterinar
Proiect personal Cattle365, Iași (România)
Dezvoltarea unei aplicații pentru Android – Sistem digital de manageriere și monitorizare a
activității reproductive la vacile de lapte

03/2015–05/2015

Stagiu de practică Erasmus
Université de Liège, Liege (Belgia)
- examinări generale ale animalelor;
- examinări ginecologice;
- diagnostic de gestație;
- activități de laborator;
- publicarea de lucrări științifice;
- participare la seminare și cursuri.

07/2013–10/2013

Medic veterinar
S.C. Safir S.R.L., Vaslui (România)
Fermă/abator de păsări
- controlul veterinar al păsărilor la recepție;
- controlul veterinar al carcaselor și organelor pe întreg fluxul tehnologic;
- controlul veterinar al cărnii din spațiile de depozitare;
- coordonarea, supervizarea și verificarea echipei de santație;
- coordonarea, verificarea dezinfecției, dezinsecției și deratizării abatorului, dar și a mijloacelor
de transport;
- eliberarea certificatelor de calitate, de conformitate și a dispozițiilor privind inspecția sanitarveterinară.

5/12/17
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09/2017

Crivei Ioana-Cristina

Workshop
Institutul de Cercetări Veterinare, Thessaloniki (Grecia)
“Nouveaux techniques pour évaluer la fécondité de la semence - fertilisation d'ovocyte par
spermatozoïde”

06/2017

Workshop
Institutul Național Francez pentru Cercetări Agricole (INRA), Corsica (Franţa)
“La politique agricole corse, la filière caprine corse: données générales et conseil technique”

02/2017

Workshop
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova)
“La détermination de marqueurs génétiques d'intérêt économique pour la reproduction de chèvres”

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2013–10/2017

Doctorat, Specializarea "Obstetrică și Andrologie Veterinară",
Domeniul Medicină Veterinară
Universitatea de Știine Agricole și Medicină Veterinară, Iași (România)
Titlul tezei de doctorat: "Observații privind sindromul de anafrodizie la vacă"

09/2007–07/2013

Doctor Medic Veterinar
Universitatea de Știine Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Iași
(România)

02/2013–06/2013

Masterat
Universitatea de Știine Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Iași
(România)
- Managementul sănătăţii rumegătoarelor;
- Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor;
- Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă.

COMPETENŢE PERSONALE

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

C1

C1

C1

C1

C1

franceză

B2

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competențele digitale

5/12/17

- excelente abilități de comunicare, adaptabilitate, perseverență, spirit organizatoric, spirit de echipă,
atenție la detalii, autocritic.
AUTOEVALUARE
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Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

5/12/17

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

