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          CURICULLUM VITAE 

InformaŃii personale 
 

Nume / Prenume Anicescu Bogdan 
Adresă  Ramnicu Valcea, Romania 

Telefon 0745557501   

E-mail anicescu_bogdan@yahoo.com 

NaŃionalitate română 

Data naşterii 14-01-1982 

Sex  Masculin 

             ExperienŃa profesională  

Perioada 2005 – prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Inspector – ing. zootehnist 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Inspectarea operatorilor ecologici sau in conversie catre agricultura ecologica 
Certificarea operatorilor ecologici 
Sustinerea de cursuri, conferinte si prezentari cu scopul de a promova agricultura 
ecologica 

Numele şi adresa angajatorului SC Ecoinspect SRL   Cluj-Napoca  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Certificarea si inspectia operatorilor ecologici – Romania/Republica Moldova 

                                                  
Perioada                                                                                                                     

2007 – 2008 

            FuncŃia sau postul ocupat Reprezentat vanzari 

       ActivităŃi şi responsabilitaŃi 
principale 

 Mentinerea portofoliului de clienti, promovarea produselor si cresterea numarului de 
clienti. 

                Numele şi adresa 
angajatorului 

 SC Farmavet SA  Rm. Valcea 

  Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 Vanzare medicamente veterinare 

                                                 
Perioada  

 2002 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat  Instructor dresaj canin 

ActivităŃi şi responsabilitaŃi 
principale 

Dresaj canin 

Numele si adresa angajatorului  SC Roavet SRL 
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EducaŃie şi formare  

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obŃinută Master- Optimizarea tehnologiilor de crestere la rumegatoare USAMV  

 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ  

USAMV – Cluj-Napoca 

Perioada 2003-2007 

Numele şi tipul instituŃiei de 
invăŃământ 

                              / furnizorul de 
formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cluj-Napoca, Facultatea de 
Zootehnie, specializarea Piscicultura  
 

Perioada 2004-2006 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorul de 

formare 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Modul Competenta Pedagogica  

Perioada 1996 – 2000 

Numele şi tipul instituŃiei de 
invăŃământ 

                               

Grupul Scolar Forestier, Rm. Valcea- profil Agroturism  
 
 

Cursuri, atestate si premii Atestat de fermier montan 
Atestat de electronist 
Certificat de competenta in agricultura ecologica 

 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversatie Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza    bine  bine  bine  bine  bine 

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Spirit de echipa – bune capacitati de comunicare 

                 CompetenŃe şi 
aptitudini                           

organizatorice 

Bun organizator, capacitatea  de a motiva in conditii de stres 

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
   Word, Excel, Power Point 

Permis de conducere   Categoria B 

   Realizari / excelente 
profesionale in cadrul  
      Clubului Saishin 

  

  Participarea la toate activitatile organizate de Clubul Saishin (antrenamente,cupe  
 locale si nationale). Obtinerea titlului de arbitru categoria B, centura neagra 1 DAN si  
 locul I la Campionatul National Traditional sunt cele mai notabile realizari alaturi de     
 Clubul Saishin.  
 

  

 


