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INFORMA II PERSONALE GOGA LUCIAN 
 

  

 82,  Ana Ip tescu, Sighişoara, Judetul Mureş,  România 

     0744-616290 

 lucian_goga2001@yahoo.com 

 

 

Sexul M | Data naşterii 16.11.1965 | Na ionalitatea român  

 
 

EXPERIEN A PROFESIONAL   

 
 

 
 

EDUCA IE ŞI FORMARE  

                                                                            Medic veterinar /Diplom  de absolvire 
                                                                            Patologia animalelor, siguran a alimentelor 

  Institutul Agronomic Cluj Napoca,Facultatea de Medicin  Veterinar 
                                                                            Doctor/Medic veterinar 

COMPETENΤE PERSONALE  

 

      Decembrie 2014 – prezent 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2010 – Octombrie 2011 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 2009 – Mai 2010 
 
 
 

Mai 2009 – Octombrie 2009 
 
 
 
 
 

     Septembrie 1999 – Mai 2009 
 
 

   Noiembrie 1990 – Septembrie 
1999 

  PREFECT 
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL MUREŞ, P-ța Victoriei Nr. 1 

 www.prefecturams.ro 

Principalele activit i şi responsabilit i conform Legii nr. 340 din 12 iulie 2004, republicat  
privind prefectul şi institu ia prefectului 
 

 
 
D.S.V.S.A . Mureş 
Director Executiv Adjunct 
Verificarea şi avizarea documenta iei specifice de raportare a   ac iunilor planificate întocmita de personalul cu atribu ii 
de control oficial, precum şi documentele specifice necesare acord rii de compensa ii fermierilor afecta i de aplicarea 
m surilor de combatere a bolilor, ca urmare a declar rii suspiciunii sau confirm rii bolii, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Verificarea realiz rii obliga iilor ce revin D.S.V.S.A. în calitatea de unitate  opera ional  local  a 
centrului local de combatere a bolilor, inclusiv realizarea anchetelor epidemiologice conform legisla iei/normelor 
specifice în vigoare.    
 
D.S.V.S.A.  Mureş 
Director Coordonator Adjunct 
 
D.S.V.S.A . Mureş  
Director Coordonator  
Organizarea şi coordonarea activit ii de control oficial la nivelul D.S.V.S.A., cu respectarea normelor şi planurilor 
strategice aprobate de c tre Autoritatea Na ional  Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor (ANSVSA)  şi cu 
respectarea obiectivelor aprobate de directorul executiv al D.S.V.S.A; Monitorizarea şi controlul gradului de actualizare 
a datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor şi exploata iilor, în baza na ional  de date, pentru limitele 
teritoriale stabilite ale D.S.V.S.A. 
 
 
D.S.V.S.A . Mureş  
Medic veterinar zonal Organizarea şi coordonarea activit ii sanitar-veterinare  la nivelul circumscip iei zonale 
Sighişoara 
  
Direc ia Sanitar  Veterinar  Mureş – C.S.V.  Vân tori, jude ul Mureş  
Medic veterinar de liber  practic  
 Realizarea de ac iuni sanitar-veterinare din cadrul Programului strategic la nivelul   C.S.V . Vân tori    
 Asigurarea asisten ei sanitar-veterinare la nivelul C.S.V . Vân tori 
 

                  1985-1990 
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Spirit de echip , capacitate de adaptare sporit , comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informa ii şi 
abilit i 
 
Abilit i de leadership, capacitate de sintez  şi analiz , capacit i decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de                           
coordonare;  
Punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condi ii de stress şi de a respecta termenele limit ; Capacitate de 
analiza sarcini şi responsabilit i; Spirit analitic; Lucru în echip ; Spirit de evaluare şi îmbun t ire, 
 
 Practic  medicina veterinar 
 
 
 
MS Office,Windows 7 
 

 
Permis de conducere                      B

Limba(i) matern (e) Român  5 
  

Alte limbi str ine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversa ie  Discurs oral   

Specifica i limba str in  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  
 Scrie i denumirea certificatului. Scrie i nivelul, dac  îl cunoaşte i.  

Specifica i limba str in  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  
 Scrie i denumirea certificatului. Scrie i nivelul, dac  îl cunoaşte i.  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referin  pentru limbi str ine  

Competen e de comunicare 
           

 
Competen e 

organizaționale/manageriale 
 
Competen e dobândite la locul de 
munc  
 
Competen e digitale 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

 

 
ANEXE  

 

 

Competen e 
organiza ionale/manageriale  

Scrie i competen ele organiza ionale/manageriale. Specifica i contextul în care au fost acestea 
dobândite. Exemplu: 
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/  de o echip  de 10 persoane) 

Competen e dobândite la locul de 
munc   

Scrie i competen ele dobândite la locul de munc  şi care nu au fost men ionate anterior. Specifica i 
contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:  
▪ o bun  cunoaştere a proceselor de control al calit ii (în prezent fiind responsabil cu auditul calit ii) 

Competen e digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informa iei Comunicare Creare de 

con inut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  Specifica i nivelul  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Gril  de auto-evaluare 

 Scrie i denumirea certificatului. 

 Scrie i altre competen ele informatice. Specifica i contextul în care au fost acestea dobândite. 
Exemple: 
▪ o bun  st pânire a suit  de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 

prezent ri) 
▪ bune cunoştin e de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

Alte competen e  Scrie i alte competen e care nu au fost men ionate anterior. Specifica i contextul în care au fost 
acestea dobândite. Exemplu: 
▪ tâmpl rie 

Permis de conducere  Scrie i categoria permisului de conducere pe care îl de ine i. De exemplu: 
B 

Publica ii 
Prezent ri 

Proiecte 
Conferin e 
Seminarii 
Distinc ii 

Afilieri 
Referin e 

Cit ri 
Cursuri 

Certific ri 

Şterge i câmpurile irelevante din coloana stâng . 
Exemplu de publica ie: 
▪ Cum s  întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.  
Exemplu de proiect: 
▪ Biblioteca public  din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, produca ia şi supervizarea 

construc iei (2008-2012). 

 Ad uga i o list  a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 
▪ recomand ri de la locul de munc  
▪ publica ii sau cercet ri 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

