Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

OANA RALUCA STRUGARU

Adresă

Iasi, Aleea Decebal nr 8, bl 20, sc B, Romania

Telefon

0754 / 563.974;

E-mail

raluca.strugaru@gmail.com

Naţionalitate

romana

Data naşterii

22 iulie 1982

Sex

Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

aug. 2007- feb 2011
inspector in control sanitar veterinar al alimentelor

Activităţi şi responsabilităţi principale - Controlul sanitar veterinar al alimentelor si produselor de origine animala la SC Kosarom SA Pascani;
- Inspectarea procesatorilor, macelariilor , car mangeriilor si unitatilor procesoare de carne si produse
de origine animala , din Iasi , din cadrul CSVSA Pacurari
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi;
Controlul alimentelor
2007 – 2008
preparator
part time - predare Curs de Inspectie si control Alimente ;
Facultatea Bioterra Bucuresti
Invatamant universitar
2007 – 2008
preparator
part time - predare Curs de Boli Infectioase(Zoonoze) si microbiologie
Scoala Postliceala de Asistente Medicale `Stefan cel Mare si Sfant`Pascani
Invatamant postliceal

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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2008 – prezent
Doctorand si medic veterinar
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Boli infectioase/ Managementul proiectelor/ Metode de cercetare moderne/ Microbiologie/ Imunologie/
Epidemiologie Statistica/ Biologie Moleculara
Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion
Ionescu de la Brad Iasi
feb - sept 2010
stagiu de pregatire
Boli infectioase
Universitatea de Medicina Veterinara Alma Mater Studiorum Bolognia, Italia
2010
Certificare pentru lucru in laboratoare de biologie moleculara implementate ISO
ISO in cercetarea medicala
Bolognia, Italia
2010
Stagiu de pregatire

Disciplinele pr incipale studiate / Biologie Animala si Inovatie in Biotehnologie si biologie moleculara
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada

Scoala de vara privind Inovatie in Biotehnologie in medicina umana si veterinara, Rimini Italia
2007 – 2009
Master in Epidemiologie si Legislatie Veter inara
Legislatie veterinara/ Boli infectioase/ Microbiologie/ Imunologie/ Epidemiologie Statistica/ Biologie
Moleculara/ Microbiologie Moleculara, Zoonoze
Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion
Ionescu de la Brad Iasi
2007
Atestat de libera practica in Medicina Veterinara
Medicina Veter inara
Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion
Ionescu de la Brad Iasi
2001 – 2007
Medic Veterinar
Epidemiologie/ Boli Infectioase/ Igiena si controlul produselor animale/ Igiena si tehnologie
alimentara/ Mor fopatologie/ Microbiologie,Zoonoze
Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion
Ionescu de la Brad Iasi
1997- 2001

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare

Fizica/ Chimie
Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Pascani, judetul Iasi

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute
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Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Italiana
Engleza
Franceza
Spaniola

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B1

Avansat

B1

Avansat

B1

Avansat

B1

Avansat

B1

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

A2

Cunostinte de
baza

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

- Relationez usor cu per soane pe care nu le cunosc, o persoana dinamica, activa,
- Capacitatea de a asculta si intelege nevoile celor din jur
- Responsabilitate, initativa
- Capacitate de a organiza evenimente ( mese rotunde, prezentari)
- Am acumulat constant cunostinte despre metodele moderne folosite in cer cetare si despre sistemele
de protectie a mediului
- Cele mai multe cunostinte de acest fel au fost acumulate cand am colaborat la intocmirea
rapoartelor anuale despre boli infectioase si microbiologie

Competenţe şi aptitudini de utilizare Windows XP, Vista, 7, MS Office 2003/ 2007, Siebel, Phoenix, SQL(cunostinte de baza).
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

- dans
- pictura
- fotografia, tenisul de camp, gastronomia,

Alte competenţe şi aptitudini - Putere de convingere, rezistenta la stress, adaptabilitate, ambitioasa, autodidacta, serioasa, cu
nevoia continua de a invata lucruri noi, adaptata lucrului in echipa, dar si pe cont propriu.

DA

Permis de conducere

Informaţii suplimentare
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Categoria B din 2008.
-
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