
Dr. Marius Pintea    Trecand zilele acestea prin campusul 

Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara- Cluj 

Napoca si simtind imbietorul miros al florilor de tei, a fost cu 

neputinta sa nu imi aduc aminte de emotiile din vara anului 2007 

cand eram proaspat absolvent al Facultatii de Medicina 

Veterinara. 
  

Era exact acum 15 ani, cand bucuria absolvirii se impletea cu 

teama de ceva nou, cu teama de a lua decizia cea mai potrivita in 

ceea ce priveste cariera de viitor medic veterinar. 

Cunostintele dobandite in decursul anilor de facultate m-au ajutat 

sa rapid sa obtin rezultate bune intr-un mic cabinet veterinar din Medias-Sibiu. 

Dupa nici doi ani de cariera, in baza experientei si la recomandarile pozitive pe care unele cadre 

didactice din facultate l-au oferit, am fost cooptat in echipa liderului mondial in piata farmaceutica 

de la acea vreme – Pfizer, divizia Animal Health. 

  

Anii au trecut repede si oportunitatile au continuat sa apara, astfel ca la inceputul anului 2016 am 

ajuns sa ocup pozitia de Director regional de vanzari in cadrul companiei Maravet Srl. Astfel am 

ocazia de a impartasii experienta dobandita in decursul anilor ,cu echipa de vanzari pe care o 

coordonez si care este formata din 7 colege si colegi printre care se afla si absolventi ai Facultatii 

de Medicina Veterinara Cluj Napoca. 
 

 

BERCEAN ANA MARIA     Povestea Petlove a inceput in 
anul 2014 cu o ambitie acerba chiar dupa absolvire si o 
pasiune pentru animale infinita. Cabinetul a luat nastere 
intr-o zona rurala, urmand ca apoi dupa 1 an sa se extinda 
si in zona urbana, marindu-ne echipa de la an la an. 
Universitatea a fost cel mai bun dascal, atat pentru 
invatarea tuturor cunostintelor medicale, cat si pentru cea 
de marketing si management. Ma intorc cu drag si multa 
nostalgie in cadrul campusului, iar profesorii mi-au fost si 
imi sunt alaturi ori de cate ori am avut nevoie din punct de 
vedere profesional. Colaborarea continua cu USAMV este 
pentru mine o onoare. 
 

 

 

 

 

 


