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Informaţii personale  

Nume / Prenume Corduneanu Alexandra 

Adresă(e) Str.Chiliei, nr. 15; Vatra Dornei, jud.Suceava;  725700, Romania 

Telefon(oane) 0230.370288 Mobil: 0747931232 
 

E-mail(uri) alexutzacorduneanu@yaoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 12.09.1989 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Doctorand disciplina de Parazitologie şi Boli parazitare USAMV Cluj-Napoca 
Conducator: Conf.Dr.Mihalca Andrei Daniel 

  

Experienţa profesională  

Perioada 24.08.2009-13.09.2009 

Funcţia sau postul ocupat Student practicant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Primirea clientilor si proprietarilor de animale 

Numele şi adresa angajatorului Dulgheru Petrea, Vatra Dornei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituirea tratamentului pacientilor, efectuarea de manopere terapeutice 

Perioada 24.08.2010-13.09.2010 

Funcţia sau postul ocupat Student practicant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Primirea clientilor si proprietarilor de animale 

Numele şi adresa angajatorului Dulgheru Petrea, Vatra Dornei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituirea tratamentului pacientilor, efectuarea de manopere terapeutice 

Perioada 08.08.2011-21.08.2011 

Funcţia sau postul ocupat Student practicant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Primirea clientilor si proprietarilor de animale 

Numele şi adresa angajatorului Clinica PetLife Cluj+Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituirea tratamentului pacientilor, efectuarea de manopere terapeutice 

Perioada 02.07.2012-16.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Student practicant în cadrul proiectului European "Agro-Practice" 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea şi experimentarea activităţilor de la fermă 

Numele şi adresa angajatorului Ferma de bovine de lapte din loc.SântPaul, jud.Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi principale, instituirea terapiei corespunzătoare bovinelor aflate în carantină 

Perioada 01.07.2013-01.10.2013 

Funcţia sau postul ocupat Student practicant ERASMUS Placement 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi legate de animalele exotice 
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Numele şi adresa angajatorului Clinica Vetcentrum Praga, Cehia, Michal Sloboda 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii medical veterinare în domeniul animalelor exotice, participarea la consultaţii, operaţii, terapia 
animalelor exotice; personal m-am ocupat de laboratorul de parazitologie din cadrul clinicii unde am 
examinat probele recoltate atât de la animale exotice cât şi de cele recoltate de la animale de 
companie uzuale; pentru o scurtă perioadă de timp am făcut practică şi în cadrul grădinii zoologice din 
Liberec, oraş aflat la câţiva km. de Praga. 

Perioada 02.05.2013-20.05.2013 

Funcţia sau postul ocupat Student practicant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Primirea clientilor si proprietarilor de animale 

Numele şi adresa angajatorului Clinica PetLife Cluj+Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituirea tratamentului pacientilor, efectuarea de manopere terapeutice 
  

                  Educaţie şi formare  
  

Perioada 07.2014  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Facultatea de Medicina 
Veterinara, Specializarea Medicina Veterinara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Doctor Medic Veterinar 

Perioada 06.03.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of attendance 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Latest guidelines for vaccinations of dogs and cats 
   An overview of immune-mediated disease in dogs and cats 

Perioada 27.02.2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă ERASMUS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Programul ERASMUS în cadrul ERASMUS+Day Cluj-Napoca 

Perioada 25-29 Iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of attendance 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Volunteer at XI European Multicoloquium of parasitology Cluj-Napoca 

Perioada 26.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sesiunea de comunicări științifice studențești ” Studiu Epidemiologic în Parazitoze la Caprine” 

Perioada 26.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sesiunea de comunicări științifice studențești ”Examenul radiologic al glandelor salivare la câine prin 
administrare de substanță de contrast” 

Perioada 08.04.2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sesiunea de comunicări științifice studențești ”Opinii privind practica veterinară din punctul de vedere 
a proprietarilor de animale 

Perioada 20.10.2010 

Calificarea / diploma obţinută Attendance certificate Veterinary student 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

World Horse Welfare: Equine dentistry and head and neck surgery seminar 

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei 
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Perioada 01/07/2004-30/07/2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire a Cursului de Perfectionare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Vatra-Dornei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Operare Microsoft Office( Word, Excel, PowerPoint) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Engleza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, sunt o persoana dinamica si dornica de a acumula cat mai multe cunostinte 
profesionale teoretice si practice. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O buna stapanire a editoarelor de documente: Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: Ski, Snowboard, Drumetii, Muzica, Lectură. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Referinte pot fi solicitate la cerere 

 

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

