Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Andra Toma- Naic
Str. Rapsodiei nr. 15, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj (România)
0744659121
andranaic@gmail.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2014 - prezent

Ve

Doctorat în medicină veterinară – disciplina de Boli Parazitare

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară , Facultatea de Medicină
Veterinară, Cluj Napoca (România)
- Tema propusă: Cisticercoze musculare la mamifere

04/06/2011–05/06/2011

Atestat de participare - Seminar Ecografie Animale De Companie
Modul Începători
S.C. MARAVET S.R.L, Baia-Mare (România)
-Noțiuni de ecografie generală: principii fizice de bază în examinarea ecografică, obţinerea
şi interpretarea imaginii ecografice, indicaţiile examenului ecografic, avantajele şi limitele
examenului ecografic, dotări necesare pentru efectuarea examenului ecografic, pregătirea
animalului, noţiuni de bază privind ecostructura componentelor tisulare, ecoanatomia şi
ecostructura organelor abdominale, artefactele în examenul ecografic,
-Noțiuni de ecografie specială: examenul ecografic al ficatului, colecistului şi căilor biliare,
examenul ecografic al aparatului genital femei,
-Inițiere si practică în domeniul ecografiei la animale: identificarea individuala a organelor
abdominale, aprecierea ecostructurii și ecogenitatii specifice.

01/10/2007–01/07/2013

Licența de doctor-medic veterinar

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară , Facultatea de Medicină
Veterinară, Cluj Napoca (România)
-Discipline din aria preclinică: Anatomie, Histologie, Biochimie, Biofizică
-Discipline din aria subclinică: Microbiologie, Imunologie, Epidemiologie, Fiziopatologie,
Semiologie, Farmacologie, Management veterinar şi economie rurala, Anatomie
patologica, Diagnostic necropsic, Medicina legala veterinară, Patologie celulară şi
oncologie comparată, Anesteziologie şi propedeutica chirurgicala, Laborator
clinic,Toxicologie
-Producţii Animaliere şi Siguranţa Alimentelor
-Discipline din aria clinică: Patologie şi clinică medicală, Boli de nutriţie şi
metabolism,Reproductie, Obstetrică şi patologia reproductiei, Biotehnici în reproductie,
Istoria medicinii veterinare, Boli infectioase şi medicină preventivă, Legislaţie şi
deontologie, Cresterea şi patologia animalelor exotice şi de vânat, Patologie şi clinică

11/9/14
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chirurgicală, Parazitologie şi boli parazitare, Dermatologie veterinară, Micologie
veterinară
-Clinici pe specii: ecvine, rumegătoare, animale de companie, păsări
15/09/2003–15/09/2007

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
19/03/2014–Prezent

Diploma de bacalaureat

Liceul teoretic "Emil Racoviță", Baia-Mare (România)
-Cursuri de zi,
-Filiera: teoretic,
-Profil: real,
-Specializarea: Stiințe ale naturii

Doctor medic-veterinar
Cabinet Medical Veterinar T.N.A, Jud. Suceava, (România)
- Consultanță medical veterinară în creșterea animalelor, diagnosticarea, evaluarea și
tratarea afecțiunilor medicale, chirurgicale și reproductive la animalele de fermă precum și
animalelor de companie, vaccinarea animalelor.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C2

C2

B2

B2

C1

franceză

B1

B2

B1

B1

B1

B2

A2

A2

A2

A2

spaniolă

Discurs oral

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe și abilități sociale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Permis de conducere

11/9/14

- Cunoaşterea şi respectarea regulilor de conduită socială,
- Abilităţi excelente de lucru în echipă ,
- Abilităţi foarte bune de comunicare
- Diagnosticarea, evaluarea şi tratarea problemelor medicale și chirurgicale la animalele de
rentă şi a celor de companie la nivel de medic generalist
- Folosirea ecografului și interpretarea imaginilor ecografice

- O buna stăpânire a pachetului Office
- Navigare, căutare și structurare informații de pe internet
- Categoria B, vechime 4 ani.
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