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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume VOLOSENIUC Mihai-Sorin 
Adresa Str. Argestru, nr 66, cod 752700, Loc. Vatra-Dornei, Jud. Suceava 

Telefoane Fix : 0230 / 373444 Mobil :  0744323236  
E-mail-uri   mihai.voloseniuc@ladornagroup.ro; volo25@yahoo.com 

Nationalitate Romana 
Data naşterii 25.11.2011 

Sex M 
  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

SC Dorna Lactate SA – Director colectare lapte materie prima  / Industria laptelui                       
SC BestCows SRL – Administrator / Cercetare 

  

Experienţa profesională  
Perioada Mai  2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator / Manager proiect „Orientari socio-economice pentru populatia rurala a judetului 
Suceava” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonator pentru echipa de implementare 
Numele şi adresa angajatorului SC BestCows SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Ferma vaci lapte / Consultanta 
 

Perioada Ianuarie 2009 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director colactare lapte materie prima 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigurarea cantitatii si calitatii laptelui materie prima necesar productiei 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

LaDORNA Group ( Lactalis Romania) 
Industria laptelui 

Perioada Ianuarie – Decembrie 2008 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil departament bio  

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Asigurarea calitatii laptelui bio colectat 
LaDORNA Group ( Lactalis Romania) 
Industria laptelui 

 
Perioada 

 
August 2003 – Decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator program euroferme  
Principalele activităţi şi responsabilităţi Responsabil proiect pentru crearea de ferme bio 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

LaDORNA Group 
Industria laptelui 

AsXP_02
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Perioada 
                     Functia sau postul ocupat 

 
     Principalele activitati si responsabilitati 
                Numele si adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                              Perioada 
                    Functia sau postul ocupat 

 
 

    Principalele activitati si responsabilitati 
          Numele si adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                  Educaţie şi formare 

                                               Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 

          
                                              Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 
 

                                              Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 
 

                                              Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 
 

                                              Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 
 

                                              Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 
 

                                              Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 
 

                                            Perioada 
                  Calificare / diploma obtinuta 

 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 

                              
                                             Perioada 

                  Calificare / diploma obtinuta 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                              furnizorului de formare 

                                   
                   

 
 

August – Noiembrie 2001 
Stagiu practic in cadrul cursului universitar de management al calitatii produselor din carne si 
clasificarea carcaselor la Universitatea Hohenheim din Germania 

   Asigurarea calitatii in productia de carne 
   Universitatea Hohenheim din Germania 
  Abator 
 
  Iulie – Octombrie 2000 
  Stagiu practic in cadrul cursului universitar de specializare in cresterea vacilor de   
  lapte la Universitatea Giessen din Germania cu stagiu practic in cadrul fermei de la 
  Karl Hermann Lang 
  Coordonator productie din ferma 
  Karl Hermann Lang 
  Ferma vaci lapte 
 
 
 
  2005 – present 
  Doctorand in Relatia dintre afectiunile acropodiale, mamare, de reproductie si  
  calitatea laptelui materie prima 
  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Iasi  
 
 
  2005 – 2007 
  Master in Epidemiologia Animala   
  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Iasi 
 
 
  2002 – 2003 
  Master in Agriculture, Filiere, Territoires   
  Institutul Superior Franco-Roman de Agricultura (ISFRADA) din Lille, Franta 
 
 
  2002 - 2003   
  Master in Dezvoltare Agricola si Rurala  
  Universitatea de Stiinte Agricole si  Medicina Veterinara,Iasi 
 
 
 1996 - 2002  
 Licentiat in Medicina Veterinara  
 Universitatea de Stiinte Agricole si    Medicina Veterinara, Iasi 
 
 
 2001, august - noiembrie  
 Curs universitar practic de management al calitatii produselor din carne si clasificarea carcaselor  
 Universitatea Hohenheim, Germania 
 
 
 2001, iulie 
 Curs intensiv de limba germana 
 Centrul Cultural German Iasi 
 
 
 2000, iulie - octombrie  
 Curs universitar de specializare in cresterea vacilor de lapte cu stagiu practic in cadrul fermei de la Karl 
Hermann Lang 
 Universitatea Giessen din Germania 
  
 
1992 - 1996  
 Diploma de bacalaureat 
 Liceu teoretic ’’Eudoxiu Hurmuzachi’’ 
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Aptitudini şi competenţe personale 
                                         Limba maternă 

 
Romana 

                                          Limbi străine Franceza 
Germana 
Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba   B2  B2  B2  B2  C1 
Limba   B2  B2  B2  B2  B1 
Limba   B2  B2  B2  B1  B1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Munca in echipa, abilitati de comunicare 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Adaptarea la munca in echipa, distribuirea responsabilitatilor catre membrii echipei, experienta in 
industria laptelui si proiecte de management 

Competenţe şi aptitudini tehnice Competente tehnice in ceea ce priveste implementarea protocoalelor experimentale; managementul 
activitastilor educationale; analiza, expertiza di demonstratia in domeniul veterinar si alimentar 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Folosirea PS-ului / utilizare Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet 

Alte competenţe şi aptitudini Seriozitate, constiinciozitate 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare 7 lucrari stiintifice publicate 
  
 
 


