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Informaţii personale  

Nume / Prenume                      OLELEU ANA-MARIA 

Adresă Aleea Herculane nr.3, ap.13, Cluj-Napoca, Cluj, Romania 

Telefoane Mobil:+40740805567   

E-mail anamariaoleleu@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii  21 noiembrie, 1974 

Sex  Feminin 

Locul de muncă vizat /  

 

 

 

 

Direcţia Sanitar Veterinară Şi Pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, Consilier superior –

laborator serologie 

Universitatea De Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Cadru didactic 

asociat. 

Domeniul ocupaţional Medicină veterinară 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada 2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior –serologie, Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonator laborator serologie 

Numele şi adresa angajatorului  DSVSA CLUJ, Piata Marasti Nr. 1, Tel: 0264-447.997, Fax: 0264-445.729,  

 email: office-cluj@ansvsa.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Supraveghere activa si pasiva prin analize de laborator a efectivelor de 

animale 

Perioada 2002-2003 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Bunăstarea animalelor (controlul respectării prevederilor normelor sanitare 

 veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor in fermele avicole si piscicole    

de pe raza judetului  Cluj) 

Numele şi adresa angajatorului  DSVSA CLUJ, Piata Marasti Nr. 1, Tel: 0264-447.997, Fax: 0264-445.729, 

 email: office-cluj@ansvsa.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Verificarea acţiunilor strategice de supraveghere şi combatere a  bolilor la animale,   

de prevenire a  transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia mediului. 

Perioada 2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 
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Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Analist laborator reziduuri 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 DSVSA CONSTANTA, Sos. Mangaliei Nr. 78, Tel: 0241-682-417, Fax: 0241-674- 

 864, 0241-682-119,   email: dsvct@rdsct.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate  

 Expertiza reziduurilor de origine animală şi nonanimală 

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific stagiar 

 Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Atributii specifice laborator reproductie ovine 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

ICPCOC PALAS CONSTANTA, Şos. I.C. Brătianu, 248, tel. 548186 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Reproductie ovine caprine 

 

Perioada 

 

1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar, Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Inspectie si control sanitar veterinar de stat 

 

 Numele şi adresa angajatorului 

 

DSVSA CONSTANTA, Sos. Mangaliei Nr. 78, Tel: 0241-682-417, Fax: 0241-674-   

864, 0241-682-119,email: dsvct@rdsct.ro 

 Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Activitatea de control şi supraveghere sanitară veterinară a unităţilor 

 care abatorizează animale, a celor care prelucrează produse de origine animală, a           

celor  care depozitează, transportă şi valorifică (comercializează) produse de origine 

animală 

 

Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

mai 2014-octombrie 2014 

Postdoctorand  

Titlul proiectului de cercetare postdoctorală: Epidemiologia, diagnosticul şi impactul 

socio-economic al infestaţiilor cu larve de T.solium şi T. saginata la animale, în 

centrul şi nord vestul României. 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: Parteneriat strategic pentru cresterea calitătii cercetării stiintifice din universitătile 
medicale prin acordarea de burse doctorale si postdoctorale – DocMed.Net_2.0 
Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/136893 
Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 
P5 – Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

USAMV Cluj-Napoca, FMV Cluj-Napoca 

 

Perioada 2006-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in medicina veterinara 
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Imunologie, serologie  

 Teza de doctorat: Epididimita infectioasa a berbecilor: cerectari epidemiologice si 

aprecieri asupra metodelor de diagnostic in vederea optimizarii acestora. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMV Cluj-Napoca, FMV Cluj-Napoca 

Perioada 2001-2003   

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Microbiologie, Control sanitar-veterinar, Legislatie sanitar veterinara 

Lucrare de diploma: Studiu privind importanta supravegherii pesticidelor 

organoclorurate din lapte si produse lactate. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 USAMV Bucuresti, Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare Bucureşti. 

 

Perioada 1993-1999   

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Facultatea de medicina veterinara 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMV Iasi, FMV Iasi 

 

Perioada 

 

1989-1993   

Calificarea / diploma obţinută Diploma de liceu 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Chimie, biologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Constanţa. 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 
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Engleză  C

1 

Mediu - 

Avansat 

B

1 

Mediu - 

Avansat 

B

2 

Mediu - 

Avansat 

B

2 

Mediu - 

Avansat 

B

2 

Mediu - 

Avansat 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

Asociatia Medicilor Veterinari din Romania – memebru, filiala Cluj 

 Colegiul Medicilor Veterinari din Romania – memebru, filiala Cluj 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

Coordonare laborator serologie 

 Activitate in cadrul departamentului Paraclinici -disciplina practică cu studenţii  

 Abilități de comunicare și lucru în echipă 

 Capacitate de asimilare de informații noi și abilități  

 Capacitate de analiză și sinteză 

 Capacități decizionale 

Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnica imunoenzimatică ELISA 

 Tehnici de diagnostic  serologice (RFC,SAT, micro-RFC, RSAR, MAT).  

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

Cunoștințe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  

 

Instruiri 

 

   

2012- Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Testul ID si ELISA in 

diagnosticul leucozei enzootice bovine. 

 

  2012- Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Detectia anticorpilor 

specifici prin testul de microaglutinare aplicat in laptospiroza – testul standard OIE. 

 

     2011- Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Tehnica ELISA 

aplicata in supravegherea brucelozei bovine pe probe de lapte amestec prelevate din 

tancul de racire. 

 

  2010 – concurs pentru obtinerea gradului de functionar public superior 

 

  2008 - Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Notiuni de validare a 

testelor serologice aplicate in diagnosticul unor boli bacteriene si calcularea 

incertitudinii de masurare. 

 

  2007 - Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Testul imunoenzimatic 

indirect pentru detectia anticorpilor anti B. Ovis. 

 

  2007 - Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Microreactia de fixare 

a complementului ( tehnica standard OIE) aplicata in serodiagnosticul brucelozei. 

 

  2006 -Instruire profesională organizată de IDSA cu tematica Tehnici serologice 

aplicate in supravegherea de rutina in conformitate cu prevederile Programului 

Strategic. 
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  02.06-07.06.2003 Concurs pentru obtinerea gradului profesional de medic primar 

veterinar. 

 

  2003- Curs de limba engleză, nivel VI. 

 

  1995-1998- Curs departamentul pentru pregătirea personalului didactic   

Permis de conducere 

 

Categoria B, an 2009 

Lucrari publicate     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare  

    

 

2014 Ana-Maria Oleleu, Diana Onac, Anamaria Cozma, Cozma Vasile. 

Abstract: Epidemiological aspects on the infestation with T. Solium and T. saginata 

larvae in cattle and pigs in the central and north-western Romania. 

http://www.notulaebiologicae.ro/index.php/nsb. 

 

2011 Oleleu Ioan, Vasiu C., Oleleu A.M., Răpuntean S., (2011). Post-vaccination 

study on the laying hens immune status in farm, depending on the age and 

administration route of the vaccine, against Newcastle disease. Cluj Veterinary 

Journal, vol.21,issue 2(20)/2011, pg.32-36. 

2011 Oleleu Ioan, Vasiu C., Oleleu A.M., Răpuntean S., (2011). Post-vaccination 

study on the broilers immune status in farm, depending on the age and 

administration route of the vaccine, against Newcastle disease. Cluj Veterinary 

Journal, vol.21,issue 2(20)/2011, pg.37-41. 

2009 Papastergioiu D., Gh.Răpuntean, Ana-Maria Oleleu, S. Răpuntean, N. Pivariu,  

"Epidemiological aspects regarding ovine and caprine paratuberculosis in the country 

Cluj" – Scientic Simposium Progresess and perspectives in veterinary medicine, Iaşi, 

julie 4-5TH, vol.52 , partea a 2-a, p. 1036-1042. 

 

2008 Oleleu Ana-Maria, Răpuntean Gh., Oleleu I., 2008,  "Aspecte epidemiologice 

privind infecţi cu Brucella ovis în judeţul Cluj", Lucrări ştiinţifice de Medicină vetrinară, 

p. 856-860, USAMV Iaşi. 

2008 Oleleu Ana-Maria, Răpuntean Gh., Oleleu I., Chirilă F., 2008, "Studiu asupra 

corelaţiei dintre examenul serologic prin RFC şi examenele bacteriologic şi 

morfopatologic în infecţia cu Brucella ovis în judeţul Cluj", Lucrări ştiinţifice de 

Medicină vetrinară, p. 270-274, USAMV Cluj. 

 

Informatii suplimentare si referinte se vor acorda la cerere. 

 

 

Data  

 

                                                                                                                     Semnatura  

 

http://www.notulaebiologicae.ro/index.php/nsb

