
 
 

 

                                     
 
Curriculum vitae   

Europass   

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume  RADU  V. IONEL 

Adresă(e)  Str. Rosiori  nr. 6, bl. R5, ap. 41, Galaţi, România 
  

Telefon(oane)  MOBIL: 0745505860; 0784252804 

Fax(uri)   

E-mail(uri)  consilierion@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi)  
Romana 

Data naşterii  16.10.1972 

Sex   Masculin 

Locul de muncă  Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati 

Domeniul ocupaţional  Coordonator  Serviciul de Sanatate  si  Bunastarea  Animala, Monitorizare  Boli / 
Programe  Comunitare  Cofinantate  Veterinare 

Experienţa profesională  
 

 
Perioada  iulie 2012 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator   Serviciul  de Sanatate  si   Bunastarea Animala, Monitorizare Boli / 
Programe  Comunitare  Cofinantate Veterinare din cadrul Directiei Sanitare Veterinare 
si pentru Siguranta Alimentelor Galati 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

  Numele si adresa angajatorului 
 Tipul activitatii sau sectorul de   
activitate 

Conducere, coordonare si  organizare activitate  Serviciul de  Sanatate  si  Bunastare 
Animala 

DSVSA Galati, Strada Cezar, Nr. 8 bis 
Conducere,  coordonare  si organizare  activitate  Serviciul  de Sanatate  si  Bunastare 
Animala din cadrul DSVSA Galati 
 

Perioada  Mai 2006 - iunie 2011 

Funcţia sau postul ocupat  Medic veterinar oficial  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Activitati sanitare  veterinara in cadrul Circumscriptiei zonale  Galati  

Numele si adresa angajatorului DSVSA Galati, Strada Cezar, Nr. 8 bis 

 

 



 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare  activitate  sanitara  veterinara  in  cadrul  Circumscriptiei Zonale Galati 
 
 

  Perioada  Februarie 2005-mai 2006 R.N.P. Romsilva - Herghelia Tulucesti 

Funcţia sau postul ocupat  Medic  epizootolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Coordonarea activitatii  sanitare  veterinara  in  cadrul Hergheliei Tulucesti 

 

Numele si adresa angajatorului R.N.P. Romsilva - Herghelia Tulucesti 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Activitati sanitare veterinare in cadrul  Hergheliei Tulucesti 

  

Perioada   Noiembrie 2003- septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat   Medic veterinar- agent de vanzari 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

 Distribuitor pe judetele Tulcea si Braila al produselor Institutului  Pasteur  si S.C. 
Farmavet  S.A.  

Numele si adresa angajatorului  S.C. Akma Consulting S.A. Braila 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Distributie medicamente veterinare 

 

   Perioada   Martie 2001- noiembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat   Medic epizootolog  Ferma 7- Galati  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

 Activitati sanitare  veterinare  specifice 

 

Numele si adresa angajatorului  S.C. Avicola Buzau S.A. 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Coordonarea  activitatii  sanitare  veterinare  in  cadrul Fermei 7- Galati  

 

Perioada   Aprilie 2000 -martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Sef de ferma  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

 Activitati sanitar  veterinare  specifice 

Numele si adresa angajatorului  S.C. Combimix S.A. Braila 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

   Executarea  activitatilor  sanitare-veterinare 

 

Perioada Martie 2000- aprilie 2000  

Funcţia sau postul ocupat Sef de ferma  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Activitati manageriale 

Numele si adresa angajatorului S.C. Combimix S.A. Braila 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Conducere, coordonare si organizare activitate la  Complexul de  porci Tichilesti 
Braila 



 

Perioada Ianuarie 2000 -martie 2000   

Funcţia sau postul ocupat Medic epizootolog Ferma P1- Galati 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Coordonarea  activitatilor  sanitare  veterinare  specifice 

Numele si adresa angajatorului S.C. Combimix S.A. Braila 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Executarea  activitatilor  sanitar e  veterinare  in cadrul fermei de pui de carne- Galati  

 

Perioada Iunie 1999- decembrie 1999 efectuat  stagiul  militar 

 

Perioada Ianuarie 1999-iunie 1999   

Funcţia sau postul ocupat Medic epizootolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Activitati sanitar  veterinare specifice  

Numele si adresa angajatorului S.C. Comsuin Braila 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

Executare  activitati  sanitar  veterinare specifice in ferma pentru suine 

Perioada Noiembrie 1998-ianuarie 1999   

Funcţia sau postul ocupat Sef de ferma 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Activitati manageriale 

Numele si adresa angajatorului S.C. Comsuin Braila 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare si organizare activitate  la Complexul  ingrasatorie porcine 

 

Perioada Iulie 1998- noiembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale   

Coordonarea activitatilor sanitare veterinare  specifice 

Numele si adresa angajatorului S.C.Comsuin Braila- Ferma 10 de selectie a porcinelor 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Executare activitati sanitar  veterinare specifice in ferma de selectie pentru suine 

Educatie si Formare  

Perioada 2006 -prezent 

Calificarea / diploma obţinută  Doctorand 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite   

Anatomia animalelor domestice ,  Morfologie normala  si  patologica, Reproductie, 
Farmacologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului  

 de formare  

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj 

Facultatea de Medicina Veterinara 

Nivelul în clasificarea naţională  
sau internationala  

 

Invatamant superior si cercetare  ştiinţifică 

Nivel A 



 

Perioada   2006-2007                                                             

Calificarea / diploma obţinută     Managementul Afacerilor Publice-Diploma de Master                               

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite   

   Management  si  marketing public, Dreptul afacerilor publice, Audit si achizitii        

    publice,   Fonduri structurale europene. 
   Organizarea  sistemului de decizie guvernamental  in  vederea  implementarii     
   Directivelor   Europene de profil 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului  

 de formare  

  Scoala Nationala de Studii Politice si  Administrative  Bucuresti          

Nivelul în clasificarea naţională  
sau internationala  

Studii superioare – master de lunga durata (2 ani) 

Nivel B 
 

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor  medic veterinar 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite   

  Anatomie, Morfologie si Diagnostic necropsic, Reproductie si patologia reproductiei, 
Fiziologie, Farmacologie, 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului  

 de formare  

  Universitatea  Agronomica si de Medicina  Veterinara Ion  Ionescu  de la Brad Iasi,      
Facultatea  de  Medicina  Veterinara, specializarea  Medicina  Veterinara                                                          

Nivelul în clasificarea naţională  
sau internationala  

 

Studii superioare- licentiat  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Romana  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare      Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare 
la 
conversatie 

Discurs 
Oral 

 

Exprimare 
scrisa 

                Limba Engleza 
B
2 

Utiliza
tor 
indepe
ndent 

B
2 

Utilizat
or 
indepen
dent 

B
1 

Utiliza
tor 
indepe
ndent 

A
2 

Utiliz
ator 
eleme
ntar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

                Limba Franceza 
A
2 

Utiliza
tor 
eleme
ntar 

A
2 

Utilizat
or 
element
ar 

A
2 

Utiliza
tor 
eleme
ntar 

A
2 

Utiliz
ator 
eleme
ntar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale In toate proiectele in care am fost angrenat , abilitatile de comunicare ,capacitatile de 
negociere,de gestionare si de satisfacere a beneficiarilor serviciilor le-am utilizat cu 
scopul  principal  de a pastra o imagine corespunzatore institutiei pe care o reprezint. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta acumulata  mi-a permis sa-mi dezvolt capacitatea de a identifica activitatile 
care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in atributii,stabilirea pe 
baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila  a atributiilor si a 
obiectivelor  in  functie de nivelul, categoria , clasa si  gradul  functionarului  public. 



 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice  In  timpul exercitarii profesiei de medic veterinar  in diferite domenii de competenta, 
am reusit sa dobandesc o buna cunoastere a legislatiei sanitare veterinare , spirit de 
observatie, calitati privind cinstea si corectitudinea,  sa respect principiile de etica si 
regulile de conduita privind integritatea,obiectivitatea confidentialitatea,competenta  si 
independenta.   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O  buna stapanire a instrumentelor  Microsoft Office (Word, Excel si Power Point) 

Permis (e) de conducere Posed  permis de conducere  categoria  B din 1998 

 

 

 

 


