
 
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  MĂRIUȚĂ   RAMONA 
Adresa(e) Str. Gârcina , nr. 1 D,   PIATRA NEAMT (Romania)  

Mobil +07453644344  
E-mail(uri)    ramonamariuta@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 26  iunie 1975 

Sex   Femeiesc 
 

 

 
Experienţa profesională 

 

 

 

Perioada din  20.03.2006  și  in prezent 
Funcţia sau postul ocupat Consilier in cadrul Directiei Sanitar Veterinare și pentru siguranṭa Alimentelor Neamṭ având ca activitate 

verificarea respectãrii legislaṭiei specifice din domeniul farmacovigilenṭei și nutriṭiei animale 
Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea  activitãṭii in cadrul compartimentului de Farmacovigilenṭã și Nutriṭie animalã . 

Numele şi adresa angajatorului Direcṭia Sanitar Veterinarã și pentru Siguranṭa Alimentelor Neamṭ , 
Str. Aleea Tiparului nr. 12, Piatra Neamṭ  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Monitorizarea respectãrii legislaṭiei sanitar veterinare in vigoare 
 
 



 
Perioada 

 
01.10.2001 pana la 20.03.2006 

Funcţia sau postul ocupat Medic  veterinar  in cadrul  S.C. Marcam S.R.L 
Activităţi si responsabilităţi principale    Prestarea  activitatilor veterinare specifice  respectiv comercializarea  și utilizarea produselor medicinale  

   de uz   veterinar . 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Marcam S.R.L  
Str. 1 Decembrie  nr. 1918   Piatra Neamṭ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cabinet medical veterinar   și  farmacie veterinarã  
 
 
 

  

Perioada  01.08.2000  pânã   la  01.10.2001 
Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar   în cadrul S.C.  Roemi  Com S.R.L 

Activităţi si responsabilităţi principale Supravegherea și efectuarea acṭiunilor sanitar  veterinare conform legislaṭiei in vigoare 
Numele şi adresa angajatorului S.C.  Roemi  Com. S.R.L 

Piatra Neamṭ 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Exploataṭie  comercialã de  pãsãri 
 

 
 
 
  

 
Educaţie şi formare 

 
 

 

 

Perioada 1994 -2000   
Calificarea/diploma obţinută doctor medic veterinar 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 
diploma de licenṭã in iunie 2000   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

USAMV Iasi  
Aleea Mihail Sadoveanu 8, 700489 Iasi (Romania) 
 
 
 

Specializări  
  

2000     Atestat de liberă practică 
  

2011 Certificat  de atestare  medic primar veterinar 
 
 
 
 
 
 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Româna 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral

Engleza  A2 Utilizator 
elementar  A2 Utilizator 

elementar  A2 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  

Germanã  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilități sociale dezvoltate în cadrul procesului  de implementare a legislaṭiei cu operatorii din 
domeniul  comercializãrii produselor medicinale de uz veterinar, utilizãrii acestora , producerii  și 
comercializarii furajelor destinate hranei animalelor ; 
 O bună capacitate de comunicare. 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice     În prezent, sunt responsabilă de  coordonarea activitãṭii unui compartiment ; 
 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);  
 Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). 

 

 

Permis de conducere  Categoria B  
 

 
 

 
Informaṭii Suplimentare  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexe 

 
 

      Rezultatele  activitãṭii de cercetare știinṭificã s-au materializat in elaborarea unui numãr de 2   
lucrãri știinṭifice publicate astfel : 

- Pharmaceutical vigilance following the repiratory diseases treatment in cattle. Lucrări 
ştiinţifice seria medicină veterinară vol. 55 (3 – 4).Editura „Ion Ionescu de la Brad“ ISSN 1454-
7406 pag - 869 - 874  

- Pharmaceutical vigilance following the enteritis treatment in a dairy cow and a beef farm 
Lucrări ştiinţifice seria medicină veterinară vol. 55 (3 – 4). Editura „Ion Ionescu de la Brad“ 
ISSN 1454-7406pag. 875 - 880  
 

 
 

- Copie buletin identitate 
- Copie Diploma de absolvire 

 


