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Informaţii personale  

Nume / Prenume    Ciobanu  Cătălina 

Adresă(e) Str. Dreptății nr.2, Bl nr.3, ap.28, etaj 2, sat Lunca Cetățuii, com. Ciurea, jud. Iași 
Mobil: 0748368406 

Telefon(oane)    

E-mail(uri)    boureanucatalina@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11.09.1986 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent medical de farmacie 
 

  

Experienţa profesională 
 
 
 
 

 
                 Locul de muncă vizat /  
                  Domeniul ocupaţional 
 

                  Experienţa profesională  

2016 – prezent 

Asistent medical de farmacie 
Asigura aprovizionarea, receptia, depozitarea si pastrarea medicamentelor si produselor farmaceutice; 
elibereaza medicamente si produse galenice, conform prescriptiei medicului si condicilor de 
medicamente semnate si parafate de medicii sefi de sectie; 
 recomanda modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescriptiei medicului;  

 
  OSPĂTAR 

  

Perioada 27 martie 2011 – 10 decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Ospătar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întâmpinarea clienților, preluarea comenzilor,servirea și încasarea notelor de plată; 

Numele şi adresa angajatorului S.C.C.H.UNIREA S.A., Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ 
 

mailto:boureanucatalina@yahoo.com
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                Locul de muncă vizat /  
                 Domeniul ocupaţional  
 
                                                   Perioada 

Comerț 

                       Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 

 

 

 

Reprezentant vânzări 

 

 
01.07.2008-20.12.2008 

Reprezentant vânzări 

Recepţionarea comenzilor şi vânzarea directă către client 

   S.C. MATISAM DUO S.R.L.,  Iaşi 

 Comerţ 

 

  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
 
 

                                                   Perioada 

 
2013- prezent 
Doctorand cu frecvenţa 
 
 
Cultura plantelor furajere 
 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ” Ion Ionescu de la Brad” – Iaşi 
 
 

 
  2009 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Zoologie agricolă, 
- Combaterea intergrată a dăunatorilor 
- Patologie vegetală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ” Ion Ionescu de la Brad” – Iaşi 
 
 

  

 

Perioada 2009 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută - 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Zoologie agricolă, 
- Combaterea intergrată a dăunatorilor 
- Patologie vegetală 

 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ” Ion Ionescu de la Brad” – Iași 

 

2005-2009 

Inginer Agronom 
Facultatea : Agricultură 
Specializarea : Agricultură 

- Fitotehnie 
- Botanică 
- Chimie 
- Economie 
- Informatică 
- Cadastru agricol 
- Fitopatologie 
- Marketing 
- Management 
- Contabilitate 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ” Ion Ionescu de la Brad” – Iaşi 
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 (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

  

 

 

 
 
 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limba(i) maternă(e) 

 
 
 

 
 
Româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conv ersaţie 

Discurs oral Ex primare scrisă 

Limba franceză   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Limba engleză   Mediu  Mediu  Începător  Începător  Începător 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activitățile 
presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, Spirit organizatoric, seriozitate, punctualitate, spirit de echipă. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Activitati de voluntariat in timpul liber 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

