Curriculum Vitae

Nume/Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Nationalitate
Data nasterii
Sex

SAMSON (cas.TUDOSE) ANA
Str. Siderurgistilor, nr. 36, bl. SD2B, sc. 1, ap.13,
Galati
0745662183
dr_anatudose@yahoo.com
Romana
01.03.1983
feminin

Locul de munca
vizat/Domeniul ocupational
Experienta profesionala
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
responsabilităţ
Activităţii si responsabilităţi
principale
Numele si adresa
contractorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

aprilie 2015 pana in prezent
D.S.V.S.A Galati
consilier,
sef
serviciu
SCIET,
coordonator
C.S.V.S.A.O.
D.S.V.S.A Galati
controlul implementarii legislatiei in domeniul
dom
sanatatii
animalelor și a siguranței alimentelor

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
responsabilităţ
principale
Numele si adresa
contractorului
Tipul activităţii
ii sau sectorul de
activitate

2012 - 2014
consilier,responsabil serologie si virusologie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2009-2012
medic veterinar

DSVSA Galati-LSVSA Galati
Efectuare
fectuare analize serologice si virusologice

Activităţi si responsabilităţi
principale
C.S.V. A SMÂRDAN
Numele si adresa
contractorului
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi sanitar-veterinare.
activitate

EDUCATIE SI FORMARE
Perioada
Calificarea/ Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Domenii principale studiate /
specializare

Perioada
Calificarea/ Diploma obţinută

2009-2011 Universitatea „Vasile Alecsandri” –
Facultatea de Inginerie, Bacău absolvire master:
Chimia si ingineria prelucrării si valorificării
produselor naturale

2002-2009
Diploma doctor medic veterinar
USAMV - Facultate de Medicină Veterinară Iaşi

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ
Domenii principale studiate /
specializare
1998-2002
Perioada
Calificarea/ Diploma obţinuta Diploma de bacalaureat
Numele si tipul instituţiei de Liceul Anghel Saligny Bacau-profil chimie-biologie
învăţământ
Domenii principale studiate /
specializare
APTITUDINI SI
COMPETENTE
PERSONALE

Capacitate de analiza, sinteza şi atenţie la detalii,
rezistenta la stres si atenţie distributiva;
Capacitate de a mă integra si a colabora in cadrul
echipei

Limba materna
Limbi străine cunoscute

Romana
Engleza : vorbit, scris, citit, nivel avansat

Alte aptitudini si competente
Competente si abilităţi sociale

Interes permanent pentru perfecţionare in domeniul de
activitate;
Calităţi de planificare si organizare in gestionarea
concomitenta a mai multor sarcini;
Spirit intreprinzator, caracter dinamic, cooperant,

Competente si aptitudini

organizatorice

flexibilitate, loialitate si etica profesionala.

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Sisteme de operare:
- Windows 95, Windows 2000, Windows NT, XP
LINUX
-Instrumente cunoscute: MS Office (Word, Excel,
Power-Point)

