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INFORMAŢII PERSONALE Goran Panici 

 

307, 307311 Dinias (România) 

(+40) 731 341 458    

goran.panici2@gmail.com 

STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Diploma de Doctorat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 Oct 18–1 Nov 18 Diploma Educatie Conducere Executiva si Administrarea Afacerilor
INSEAD, Fontainebleau (Franţa) 

Sept 15–Sept 15 Diploma Educatie Conducere Executiva si Leadership 
Organizational
William and Marry - Raymond A. Mason School of Business, Williamsburg, VA (Statele 
Unite ale Americii) 

Sept 13–Dec 13 Diploma Educatie Conducere Executiva si Management
INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires), Fontainebleau (Franţa) 

1 Oct 98–1 Iun 04 Doctor Medic Veterinar
Facultatea de Medicina Veterinara, USAVMBT, Timisoara (România) 

15 Sept 94–15 Iun 98 Diploma de Bacalaureat
Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Timisoara (România) 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/03/2019–Prezent Director general societate comercială
SC Smithfield România SRL, Timi oara (România) ș

 

Conducerea i managementul a Smithfield România, societate comercială care esteș  lider al industrie 
alimentare din România, fiind cel mai mare producător de carne i produse din carne proaspătăș  de 
porc din România. 

 

Responsabil de activitatea afacerii integrate de produc ie i vânzareț ș  a produselor din carne de porc 
proaspătă, aceasta având în componen a sa două divizii opera ionale: ț ț Divizia Ferme (produc ia de ț
porci vii pentru abatorizare, produc ia de furaje iț ș  activită i de transport) iț ș  Divizia Carne Proaspătă 
(abatorizare, tran are, procesare i vânzare a cărnii de porc).ș ș  

1 Iun 13–28 Feb 19 Director general societate comercială
SC Smithfield România SRL _ Divizia Ferme, Timisoara (România) 

1 Nov 10–Mai 13 Director produc ieț
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SC Smithfield Ferme SRL, Timisoara (România) 

1 Iun 05–31 Oct 10 Medic veterinar specialist
SC Smithfield Ferme SRL, Timisoara (România) 

Goran Panici s-a născut în Timi oara unde a absolvit Facultatea de Medicinăș  Veterinară din cadrul 
USAMVBT în anul 2004. A ales sa rămână în ora ul său natal iș ș  să- i urmeze cariera profesionalăș  in 
domeniul zootehniei, după terminarea facultă ii incepandu-si activitatea în cadrul companiei Smithfieldț
Ferme (astazi Smithfield România, Divizia Ferme). Aici, într-un mediu profesionist i pozitiv, a făcut ș
parte din echipa care a contribuit la dezvoltarea i eficientizarea activită ii de cre tere a porcilor în ș ț ș
fermele companiei.

 

După o perioada de 5 ani în care a activat ca medic veterinar, mai intai intr-una din fermele de 
reproductie si cre tere a porcilor iar mai târziu medic epidemiolog principal al companiei, i s-a oferit ș
ansa săș  devină parte din echipa de management în func ia de Director Produc ie Suine. De i în acel ț ț ș

moment aceasta schimbare a părut a fi o adevărată „trădare” a profesiei, încurajat de familie i colegi ș
a ales provocarea de a- i depă i limitele iș ș ș  de a avea posibilitatea sa contribuie direct la crearea 
viitorului companiei i al echipei din care face parte. A în eles mai târziu căș ț  de fapt îmbinarea 
cuno tin elor medicale cuș ț  cele tehnice este o necesitate pentru a avea succes într-o activitatea 
precum este cre terea animalelor în sistem intensiv. Determinarea de a face lucrurile mai bine i ș ș
munca depuse alături de colegi au contribuit la o îmbunătă ire rapidăț  a rezultatelor i la cre terea ș ș
numărului de porci produ i, fapt care l-a recomandat sa devinăș  Directorul General al Diviziei Ferme în 
anul 2013 iar mai târziua al societă ii integrate Smithfield România cu toate diviziile sale opera ionale.ț ț  

 

Dealungul carierei sale a urmat cursurile colii de business INSEAD din Fran a i al colegiului William ș ț ș
& Marry din statul Virginia, SUA. 

 

Goran este căsătorit i are douăș  fiice, familie pe care o iube te si de care este mândru. Echilibrul între ș
via a profesională iț ș  cea personală sunt foarte importante astfel încât omul să poată fi pe deplin fericit 
iar aceasta este principala preocupare către care încearcă să- i concentreze toatăș  energia.    

 

Timpul liber îl dedica pasiunii sale din liceu, muzica tradi ionalăț  al sârbilor din Banat. Se implica astfel 
în organizarea de evenimente muzicale i păstrarea tradi iilor pentru generatiile viitoare.ș ț

  

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) sârbă, română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

rusă A1 A1 A1 A1 A1

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

Competenţe
organizaţionale/manageriale

 

Goran Panici s-a născut în Timi oara unde a absolvit Facultatea de Medicinăș  Veterinară din cadrul 
USAMVBT în anul 2004. A ales sa rămână în ora ul său natal iș ș  să- i urmeze cariera profesionalăș  in 
domeniul zootehniei, după terminarea facultă ii incepandu-si activitatea în cadrul companiei Smithfieldț
Ferme (astazi Smithfield România, Divizia Ferme). Aici, într-un mediu profesionist i pozitiv, a făcut ș
parte din echipa care a contribuit la dezvoltarea i eficientizarea activită ii de cre tere a porcilor în ș ț ș
fermele companiei.
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După o perioada de 5 ani în care a activat ca medic veterinar, mai intai intr-una din fermele de 
reproductie si cre tere a porcilor iar mai târziu medic epidemiolog principal al companiei, i s-a oferit ș
ansa săș  devină parte din echipa de management în func ia de Director Produc ie Suine. De i în acel ț ț ș

moment aceasta schimbare a părut a fi o adevărată „trădare” a profesiei, încurajat de familie i colegi ș
a ales provocarea de a- i depă i limitele iș ș ș  de a avea posibilitatea sa contribuie direct la crearea 
viitorului companiei i al echipei din care face parte. A în eles mai târziu căș ț  de fapt îmbinarea 
cuno tin elor medicale cuș ț  cele tehnice este o necesitate pentru a avea succes într-o activitatea 
precum este cre terea animalelor în sistem intensiv. Determinarea de a face lucrurile mai bine i ș ș
munca depuse alături de colegi au contribuit la o îmbunătă ire rapidăț  a rezultatelor i la cre terea ș ș
numărului de porci produ i, fapt care l-a recomandat sa devinăș  Directorul General al Diviziei Ferme în 
anul 2013 iar mai târziua al societă ii integrate Smithfield România cu toate diviziile sale opera ionale.ț ț  

 

Dealungul carierei sale a urmat cursurile colii de business INSEAD din Fran a i al colegiului William ș ț ș
& Marry din statul Virginia, SUA. 

 

Goran este căsătorit i are douăș  fiice, familie pe care o iube te si de care este mândru. Echilibrul între ș
via a profesională iț ș  cea personală sunt foarte importante astfel încât omul să poată fi pe deplin fericit 
iar aceasta este principala preocupare către care încearcă să- i concentreze toatăș  energia.    

 

Timpul liber îl dedica pasiunii sale din liceu, muzica tradi ionalăț  al sârbilor din Banat. Se implica astfel 
în organizarea de evenimente muzicale i păstrarea tradi iilor pentru generatiile viitoare.ș ț

  

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Management 

- Leadership

- Comunicare

- Prezentare 

- Negociere

- Tehnologia produc ieiț  (zootehnie i industrie alimentară)ș  

- Proiecte dezvoltare afaceri 

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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VyCYvIxPT0Ap8UU7kRhCT2FdBZaQm3fMNzDp7VuWdlErqWUZHbFZSq2OiFByONl0q5JysTfNT/7J
u/IyEbI68V6fBHEQAUU47Yq/FaxluYlw1YvEtG6wl+p401ldRMA0bYHQAVbiEpIE0UgUdAAePxr1
7+z7ZF3LEpbvkdatxW8TIAYU2/7tS8UmWsG11PL7S4tM7XjMhPQtximappLsjXUcIGOwPWvTrrwn
pWqxHMPlTdpB/hXGajpN/wCHZ1juiZLBiQsuOlFOvFvQzq4aUUcKDxnt2FA9KuapbC11B0X/AFZw
Vqp0z612Xujhasw4pc0maUUwFFFJQO9AC0o6UgpaAHUUlH40AUQMUtITS1ZIUtJRQAUtJnikzxSA
dS/SkpPegBc8UdqTtR2oAWopXy2OwqTsR6VXPLEd6Q0SwIWyMZPatrTYS8yM55/lVG3jOc9NvStK
zJVlDcMT19KieprTWp0MKjbjHTpVyIcg45qvCpCgenWrqDPIHFcsj0IbGhakFsAcjvWzboGjBHBr
CtiRgDgd63LIEDaDkHvXPNXOmmWygIAqzHEFUVA52kcVNHcBsDFYtGq0Ne3txtBHygd6W70+21G1
ltLuMSQSA8H1pLeYlfbsK1ETKc9PWsrtO6FPVanz/wCJ9Ha1jeFhma0PLf3gelcrnvnNey/EDTEL
SvEu3ePnOOteMkFSRjgE8V6+HnzxPFxEOWQClozQK6DAXvR3ooFAC8UuRSZpaAD8KMUY96MH1oAo
+1Opvel74qyRe9Hek70HrQAp60nejvS0gAUZpcCkxQAdqKO1HagBR61BHneTU3qKiTPmsKQ0X7dg
jOcZHH41pWFrPO+7GIv51kRqSM4wM12NrH5dvGuO1ZzOikWYmCqoH5VcjYDljx3rMlcRgH+LsKWJ
5pmDeb9RWNrnUpWOgtpow6qWAHrW5Zz2xOI3BPauXt9MWY7mudue2KdPA+hhXJ/dnoQ2axlG5tGp
Y7RxvA2n6U60gwCzHPvWNpGspeALnk9BW/dx/ZbDfLJsjI5b1rCSsdMZpo0rARl8B147ZrZR4z8q
sCR2ryn7Q816Tp92yt/eI/xrp9IkCRBrm/Mkvb5ahwsrkSnzF7xtCG0SSZRlgODXzrMR9ok2j5cn
n1r6L8RubjwhdOreayL9C1fOkwPnyBgytu5DLiuvBLQ83FfEMFLR0pa7jkCijtR3oAdzRSUtABz3
ozSc0uKAKWBS4pMelHNWSHFFFHNABilpM0tABijNAopAFA60UvagBM88H5s4rROiXcKCTyw7MM4y
OKoxAGZAfXg11CRsszyqTuAHJNRJm9KHMrnNKbnzAqJsKnnNdBbw6hJbKWvOMfd20tzbm5njlTHz
feIrQXAAI/Gs5TNYUytZ22y6jaeQyy4OOKiu5GhZUjXczZzg1qwIDOpPA55phsmBOeD61HMXyMq6
FcTvfiO5uGhgI+8VzinXAuDqTs5LRr3Jzu/DtVxYpWGAMevFSpAIwWxucjnNK+tx8jsV7O8Md4Ut
rjyySMcV22pTTXXh2NNpmkYHZg4rg7a2EHzk5YHhq9I8KSRXVsYXAY4+XNY1t7nRRheNjzlJtW2h
A+0hsNhfevQLHzNP8hoSb9Xx53y7fJ/xp1zoSQ3LOhCHOStbekzBIxFtBz3xWE611Y0VG2pz/wAQ
dQudIuNHe2k8mGYnjGQ31rzLxnezX3im5abblVXAVQO1eu/EPS5dR0G08qPzHhkUjHbLc15V8QVj
TxzfLCNqiOMfjtrswzTiefiU1I5nBpelISTQAa6mcovekHWjvSigBOfwoyMUo6UhxQAvtS0lLQBR
zRj3opaskKM0ZooAO9LSd6WgBM0tJS0AHajtRR2pABzwc8g5rpDc+fpcbp8vncP7Yrm/XPXtW14f
bzZJoJRujOOKiSNqErSsbYhiiRI4j8gHAqQBsbsdKjWNYn2JxGOgqcrlenHeudncrImhwBzVuNsM
B1xVOMZA7VZgBkfAHNSy0aCIXBIFYN9PI0+1O/3a6Vx9nt8/xEVz95s81XT7ycgVMHfQudkrEcSO
pw3J757V2/guEm5Vkb5f515432nULnCTGKXP3QM7q9G8HRm2bbI/lvGORRW+Eqi9TQ1WeWy1fbOn
7mQ/I+etbGnRK7rICMEcDFZ2p2zalYCJ5xJIhJEmMYo8N3EqMLW4GHTue9cLR030OsEaeUxC8hSe
a+Z/FV9/aPiu/uSuFZgCPpX0yM+W/psbP5V8v+IFCeJb4AYG7pXZg+p5eLM8c0tIOKWu84BM+1FH
FLigBKSlxQaADpRmlooAo0dqKK0IFpOlLSd6QxaKQmgUALQOKDxRQAUvammloEHr6mprW6lsp1mi
PI6iovpQBjvzSGnZnV2WprqTMVXYyda0cjaOOPWuU0ZyLl1B5brXUodyY6g9K55rU76UuZXLMfK7
u4q5Y8XKg96oQt1HrWig2yRyCspbHRHc09RXbGAflXB5rjUvraeZxEpY56V297LHLaIjDkCuSnsP
KuRPbjZIKmlpuE1dl3S54on89Lcll68V1Ggy273T3jSELN1OOBisHRr3UoHxCF5BU5Ud61tPstRt
7VNOjulS23Ek7c5zzSq2Nad10NnVvEvh/TrWSKK6Y3HGECE1d0KZLzyJ1wzHqRU1p4Y02G3JeJZJ
WHLmk0bRhpmoEQ5EJPC+lck2rWRpZrU6d2WOGSRm2qsbHJ+lfLGp3kmpatdXkh+aSQj8Aa+hvH+o
DTPBF/cK22bACDPX1r5uA4JJ5JzXbg4+7dnl4qd5WF70tJRXYco6ikpaAE75pe9FHagBcUmKWigD
P74paKK0ICiiikMQU6mgU6gApDRQO9AC0UfSigAHpS+ppvQZ705EaSRUiGXPUUAXdGI/tFFIJyDz
iurteUwTVLRkttLuYJZ08yEAiT8elalzZtpl0AJPMtpeY5R0P+FYzR1UZJaDSCrZFXrWXjk1AUDp
kVFHlG61i0dKZqPMWiKgfOOvNRgiWPBHzd/eqxlwDkcn9aIZ8bnA+b0qHErnNi08uBtxO09q0tPn
BnV8HZ396xNnnqm05/vGuosLRY7Isw44wPWsamh0U7M6a3uS0CDZj+taUEZLBieO1UrCKKa3TPUV
T8VeKbXwporXcoElwwIhhzy/+GK5oU3KVkFWooI8++MuvRz3ltosEnzW+ftAB656V5Zwe9WL29m1
K+lvLli0srZZjVfkZGfpXsU4ciUTxpS5pcwooooqyRw60tN70vegAyaUUZ5pRQAUUtJzQBQo5oor
QkTrR0o6UdaAFooopAFFFFAXD070pxkc03np2p8cckrbYkLHuaA1Gg8n+Vbeh2fym5Zev3D6VnWl
jJdXIhb5f7xx0ro4CvleTF8vl/w0DDcImIH3G7ntWlpeoQQJ9g1Fd+nynCsTzCf61mugwS/3e4qN
ZMFoSu9h1qrJgn1OrvNEvNKHmqftFm3IlX0+gqkVEqgrwfQ1f8H+IZNMdbC/fzLNzhGYZ8v/ABrt
Lzwvp2onzIiLe4bkOOQaxqUux0U6/Rnn3klk3KMGkjtpM8DntXR3fh/UNNkxPD5kPaYfxfgKYliS
Ny9T0OOlckny7nVGKlqitYxvGcMvzHGRXVwO32cRKuR3HrVG1i43FckdvWt+yhJChVwvpXJVnc6I
RaGS6uukaRNqV0vl28A+bJ79q8J8S+I7vxLqj3ly525Plp2UV6j8WIrm60FIrJiy2fN5GB1z0471
4qMj+tduGppR5jz8RUcpWDFLQaTFdRzC98UvfFHvS45zQAU6kHvSigBaB1o7UCgA4paKOaAM6jFL
SE1oSLRmkooAM0UcUhOOnWkDFOOmMD0pcEsFAOT2Aqa2s7m7kVYYixPXPFdVp2irZospGZj/ABEU
hpGRbeGrqZQ8r+SG7da6bTtJhtrcxRgZ6OT3qwkLqeep6mrcEZdwSfmHQ1LZSMafS5bNiqjf39KX
7EJbU3CZeSLqgGM5roriAyxFCMsOtJpFpMlxhuDgjJHSlcrQ586fGQWxlTUcliyDcq/Mv3D610dv
ZCOWfT9uZrU5Y+u6lFiHyokwe2R0pqVtxcvY5uJBJgA8DvXf+ENbJC2Fy/8A1xLfrXITWwguC7rv
j9R/DTkR1lBlBWMEFVB6VakS42PZYZmT5SAQfUZqO48PW12RNZYhl/iTrvrJ8P6oNStNjn/SIwNx
/vCujt5MENnB71FSnGa1KhUcHdHNyWklnKY5U8ts9K29LVX288r2xWxLb2upQeVdIGHZvSqhtDpc
Tbm3ptOHAry6lBweh6NPEKa1PP7rVUuPH2rQTEAQhVic8hcjnjvXl3jHw/LoWrM6Rn7FMSUcdPf6
Vtxan5vxAvZt2+ORsEeuK7m3gt9V02ezuIhc2xHzxNwU9MGuyEuXQ5qlPmjfqeF44B7d6T6j6V2u
t/De9sFFxpkv262fJXI2kfnXGOjxOYpUZHHUMK6L3Ry2sFKKb0NOFACigdKBQOhoAdSikpRQAvtR
SdaM0AZvajtSD3pe9aEB/Dz36UmcYyfxoPJ549DWlY6Z50JuJjiIdB/eoGVrKxnv5tkKnHdvSujt
tGsbRdznz5h36YqxZvDCsKQKF4Oaiy/LN/EePeiwzTilijjz8qKOhAq4syKyeadpbpgZ3Vgu26Ij
qR2q/a3IO0nmjlGmaysD0Xcnp/dqSNJUkOY+RjjP3f8AGmW06ZEh+VP4lx19K2Ut98eQNzR9e27N
ZtWZW6I8t5aytDgL1GfvVejeIOuD174piExybJPlY9qsWyZiMLLwPun1qWPoUtV0+S5DXVjP9muX
x5rY3eZjpWVJqL2zBtYtjCeiyqc/oK6cWak5QHzexJrH1q3klaLSLZ1M92flLDqB15NJdh+hH9nS
Y/abddqjoM53/wCFUrmMN93p/KuoTS4tOtY4IEIRBynofrWVf2rJOLiBdzn7yf3v8KqL6EW7lPSr
6XTrxJlJG0/d9q9QtLmO4t0uEI2MOnpXlJAEnyHefTHQ13Hgm4ia5awnfzJxy2eAfpVc1ibHWQM+
PMIxEO9TSXMuBBEdocHIPORUyKol2P26D0qVbIOwwuGXvWTd2Wo8p5r4l+G9lsOraEmy5zuMIOfM
9eaxrG9dminC+bJHkJIDjHrkV7ALWCxtvLjTZBGjBQTnkivE1sJrJZ7aQGKWCQtIOu3JyMeuaiZ1
UZXTR3sMiajpLXsI+0uP9Ucbd/rx7Vhax4b03WU23kKmTHyyqMYP0rf8MPcsFvb9BFEFIjg7fnUE
sivJJHDHxngelO9jCSuzxjX/AAXf6GWljzc2o/jA6D6VzYJ9OvrX0KY5WBjZwpHVSM1xXiLwFFqA
a500+TdLktH/AM9KuM7mbR5jkgZApcDHHJ7Gn3NrPY3T29zCY5kOCD3qPPHXir3ELSigUCgBRily
KTNGTQBl9aDxR1pOR1rQgsWdv9quUQnC/wARro2bYoCrlDxtrN0mIxQrIBzL+laqMAMqN5X71Uhk
ixL8/ln7uMUhBWbyic7fu+9PjiiZo1LZlbJFLK823a/7st9w4pjYsMRI+ZMfjUllDtgjPmhW54pk
ZjdFVslu9Oith5syxL93HemBqWaMHQ+dk59K7OyEI1CNbh98BHzyDse3FcLAsiHAi4HX5q67w5ui
e4M8W+GTbwTWVRFw1K+sSNb6iBv3kn5Wx1rXt22pHKwxsHI+tZfimKSORXimGyPpgfdpNGvVeMBp
juxz8tQ1oPqdOYw6jDdenvWVrGkrq8AER8m4tTmBgf8AV+v1zWlZss8Gxj5si9R0xRKN6KWfbDD1
QDlfx71l5lW7FfS9SGqWUiXZ8q8tsLOndfT65pbi0Yq7A+VGPbO//Cs2/tLhNQt/EFhJ5t5DneMY
80Hjkewrfhmg1CzjurZ/tG//AFUg45/iyO1N9xepyl3b/ZwWt12256eretJYTPayxPG22FDmJu8n
r9K3Lu3WJwXO5m/1UY/h9ea529hNvKWc4t2+4o/5Yn+uaa1E7Hrdrfx6np0WowHI4Eg9K6KD/SLQ
shxuHT0rynwfrLQXBt7lsRSYDp6+lek6c5tbk2zNuV+VeptYTdyHW03aHcpGdpDL8341zmraBHqO
o2UkLCK5Knc+Pvcd67HV4U/s2UAcEjNc3d5kdVjY4T0rOb1NaTsmeb+I/El5Bqlt4bCG1fJ+1JnO
ccrzW9pF2t9ZxyJJvl6MMYqv8S9EjudD/wCEhB2XliVDEDmTJxWT4avvKvTGGBW4UfyrVxujNS1s
dWyo33W4H3TTSEZQV+Zh2qR4VCoo/eyN1XpupfLcKWJ8ph95RzWWxRzPivw7D4g08uiAXUQJWUDF
eMYIZlYEFSRg19FbIzujeYlDjjbXi/juxSx8Y3fkn/R5MeW2MZ45raDM2jnRSgUgpRViFooooAys
9PT0o6kY7npSdTnHNTWcZlu44wNxPatCDfWMQQJvG0JjgdqtgsQS3yCMfMv96onUK2P9Y6j/AL6p
IjsQKW8yZelUhllcy2srINoTGG9KlYrcQhB+8mUfKelV4c/aUH9/PHpU+dqbsUDCJ2kQHdtI7Yp6
eaJpiH54qCFjk5GSKtQALcKM/eqkhF+LfNGCjZYdRWxpty0M1nE8u1H3bsisWINayB1PB7Vsw/Zr
02w/jAbFTLYqL1Lero9vbPdI3nxzn52/554qjY3TJICkoi/4DnNaVgA+nPpty26GTJcHsR05rmbS
Rl3qw+ZGxg9hURWg5dzvtNud058yYTebjAAxWjIoV8PJ9nC/xbd2K5DSrtYZ45zwE4x9a7NkYqrx
v82M4IrGasXFlKVsSs7fLM3CjHDisuPf4Y1V7hpvs+m3xAdvvCA//XNbc6BjveLzLaMfNH0MZ+ve
s+Sytbuxe2uo/Ohl6AnGPSlEJM0Lm2SEEAZLgHrnj2NZM1qsisJE+gpdBuhbTDw9fy7pUybR2/5b
Dqfpir9wjRuWY/MO/wDeo2J3OYUy2dwsZ4QH921eneG9SXU9NSEnF1F9w55NcHqECXKeTFH5jHqo
PQ/Wm+HL2XSNVVppC86n/WdNw+lU9Q2R67fzGbRpACd4wDxVKG1VFUOMkjp61ckuYZtPS6iOYypO
PU1Hokx1GBbuRNjAkbfSsmrscXZHK+MZoZbGfRQn+tX997eleQ6S8tjI9oxIls2+8T1Br2bx3alG
tb2NcKufMNeS65brHq8F3j91z5pHf0q4voFup6NZXSXekiRH5wOR1FS2zMjcR+WO7E5xXPeEboAy
Qf8ALTHy571rsmyUFgZJFPrjFZyjqNMtTOqkOLjKg9dnWuB+KtklxptnfRNue1z5pC4znpXoLt59
uwJDMvQ4rL1qzfW/Dl5prKN0q5z6Y5px0YPU8BByeaUdvakwRuU9VYr+VFbmY6lzSZo4oAyvT0rQ
0IA6mh/iHQVnVoaM4TUFbuOlaEm+w+dhGNij7o9aZAg278cN+lSqSQQTz60yEYiQj3zTQx4G25tT
3OatzoF80A9MVQaXElsV5GTxV+VJGS4BfZnbhcZpoCuAFPIxn3qyHAvLYbvWqrQgouTuIqyIU86K
QLjb71YkasU8TIPmyPpU9nMtrOZy/wC6jI4x61UhiHCqvNSzKYEkBX5crkVLQ0zcN4ieeyyYGVwM
Vl+JIVs/EHnodsN6B5aDtgc1q2kEZaRnTd5gGRVfxVbodEN26Z+y4xz0zWadpGktjKtp/mZGfAJB
BFeiaVfxX1sro+7Ix0ryywlWObKjHHHOa7vwtIjabChO05OaVVCi9Dpmjd9kSMFl5Kns9Zspimnk
kERjK4DLn+VXBAFidI3MSyY3N1qjeieOeK1uW3vFnEoGA1YLQvoZ2saUNUtBIo8u8tvmt5AeV9ak
0vVz4hsnyfIuLf5blep9Bj1qeGW4LgLDywOea5ue1vrXVF1HTYtt1ak7gDxID1yPpV7kruddbwKs
TQouxE+8Ov8A+usrUbL5hg4P8L1r2N1BqVtFeWwwpB2jup75oubfzYySvDfdNTsxPU1fCOrNeWcu
mynEgGAp/hrpvDamKKW2B/1Z4rzC1eWC/V4G2yxH55v+eY+nfNeiaLepLdwyxH5ZB8/1pPcLaF3x
FZfb9HubfHzEZ/KvEdWQT2xVhjk8fSvoG4UspAHzYwR6ivFfFViLLVLqNR+7zlP60loxrVGHoN79
mvrecn5ckE+lehMhZQ2OvJryu3YJPIm/YuQV4+9XpOm3hn0iKdR5kgGCuaqQJF+2IRxHnI/hqvdI
8aSpGQd3DY9KGt5m5kmwndAOn41LcwII1eIYGDxnpWfUo8I8V6cmleKL2zh4iTBA+vNY4569fSu3
+I+lizfTb8tulut3mH6dK4gcE569jW6MmLml/CiihiMnrz27Cr2kj/TQ2MFao55ya0dIJ859o3Oc
YrUlGzEzHKg8f3vWnwRqYF3fe55poBjO0cep9afbkeSuOmetUh3HSrmKPA6HrWhGdyyuDnAHFVo8
NFIuOTjFT2au29AowSO9MfQSaNgSpHSlUDyGI7EVNcv+8cnp9KrySKLfCyEEsO1UJbmodyOjAc8Z
FaNxbrc2rMBnJXiq00XmMuxv4Rzirulq3nqGGY1znmpY0tS2I2inGCdpUU26i/tHTFtZDhnDHnvi
tKAST+U+0ZfdxVa+tWijs5i+FO4EgdKx6mttDzbS7gmUgn51Ygg9q7nw7O6xMB0Ujn0rg7zyrTxR
dQI/yMQRx1rr9FMw+0BFyRtwM9a1lrEyjuejWlwWJdmA4GDio79Bb27q8W+CYjYM8rWVpM96JFUx
cfWtuV1iVZSCSwO6PGd3+FcrWprHYzMRx3AG7dxwfSs67At9RVY3wZPvCrDxNGEdX+RjwDUWsRyF
S4A3nGMHpVEjI3bSLw6lES1nIQLyMDr2XArop49yvLckLbKAZFU583PTGPSsrT5NjBWYMuMNxkc0
6wjfTL0aXI/3snS5GOdw6vkf40bggvYG+UAbYE5Rf+fj8e2K09A1AxglOLfIHmn/AJafh2xVS5iR
WVZjgyH/AEWL+7/eyarKrx3SyzD7v+rjHASp3KvoeuygmJZEbtXnXxD087Le+jTKc7x6V22hXyX+
lId26RB8w9KjvbGDULOeyuV3RuOnv2oIifOc7GC9Vycbetdr4OvlZ5LMNuHYnvXJ+J9Pl0vU57S4
Hzxnr7dqteGdQ2XUEpPDnB/Cm9UPqeiIhDsg+YqfvHvVgHzLdkA+91HpUGqyJEsUx+XI+XFUbTUL
macJawbw+QGY4x+dZFHNfEKyW58K3F2BzakbfbJryPPAJ6npXt3ivT76DwBq8NzKLiWUqdwGNvNe
Iqcj39a2hsRJDqOaTNLmmxGX71o6ID9ofFZtXdJcpehR/FWpCOhkVd6qPzpsYKs0YG5o+opTgsd3
EPdff609GYO0mNu37y+oqkOxcsyIrhGZ/wB2wORjNWorVFAmiQvuzgZqjbsbW5Vwv7jnkmtOFjay
weZLujbdtwKClsMhudx+eMYbgEnpTpbdZVAilVSOSMU2P7FKpDE9euOlKtvEJhsUsMHHNUIuWsU7
2zj7RkcYOKnRLxMYmySD2qlp73C2cQMOOTnnpV03MwwoiwO5z1qWirmrp8V8YIpfNJK57da04ILq
WRIXb93zwR0rLg1S4trJcxcj36VsJc3YtpZxb/Km3DZ9awktTRPQ8p1y0dPHRjMo3E/ex0rZs/tc
Vxd7J9wG3GBVLxLFIfGjytDtzjA3e1T2dzcQ3Fxm3+XjPzVvFXiZXszpLHU7mGZd9yeO22ux0+9N
35rrdfImPOzH+VcDa6rIjg/ZRu7DPWus0vV5Y8utsGWTG5c9axqRLhIsanEWnMotArr1G/gfSs+X
lw32THHJMlbV5Al1DGBbZtlyVlD/AHfwrGubWAGIxwll5yd3Ws1qUx2lyyQxCMwAPk5G7pV7VtPm
1TTg9rEE1K3+aCTf07msmCMpeSObQnzMbPnroba33gA2pXGD9/pQ9BMpaTfprOkm/dDHcyfLcoeq
FeB9M4qaVDL8pXbIOqf3fxqpqs76Tqo1eOLbZzELfxjo3Zcf/WrYdQ8e+I74yASR/H/+qjbUW5Z8
Nan9gv8AY7YjfhxXa3C4O4HO7kV5hLMLe4RYV3S56A/1rvNIvnvNJXzG8yWMfM1IVrHAfFLShPAl
/Gnzp/rMfxV5Zpd2baeSJhnDrsOenNe7+JVFzYywnqRxXgt5atba+LQJlNxOc1UAPbx5d3FG24BQ
ox37VLMsU9rs8vc3GCOKyPDFx5mi25UZAyHyelbErypIfKl85D0O3FZS3LWxQ1az+06Xd2piwrpk
HdnOBXzmARvBPG8j9a+lArmJwVxKsb5Ofavm51KTTKw+YSNx+NaQIkxveloorQky6sWDbb6Ek96r
U6M7ZlYdiK1ZCOucbpGjVsKmDuoilHnPKq7yeJCe9NnxJHGANqAfMPWkLfvUwcF+tNFXLEabo5oH
benVfar+ku+2CMDON2QTVO3JEnHA9PWrFgoivAGPIzn2qhIt+Xt2t0JJpeRx04qR8LFBzySajBAZ
lx82OtMBdPc/YosHuavMzKoB5yaoaeQbOIY7mtEEM6jBNLqPqTTyeY8sYGdhXArrlUJpFwSPvBPw
rjUBku5lGdxZa7q/UK0cC9ZFHFc89zWOx5T4nKt4u3D7uBxn2qK0OZ7knpxt96TxQ5HjaVCOmMD0
4pYMrKwI+9+tdENjF7mjCSWyfxrd0+6MT2QAyPmzz1rBQbQ+F5HvVu3lAmgx0GRUzQ47nfWDmSwx
bHd52d8P97FU7uMmAtE+dh+U4qnpU72scQV/mXOD9a0fNjmjdFYeb/Ea57WNXsZu2QTRysfkWtqB
33ZC8Y9azmheSExjHzEd6ubyyoyjgcHmk9SbOxpPHDdWLxTDEEYOWPPl5/nWHpYvdOlTRd+LSYk2
M5546tn0/Gtu3ZnkWFnEeR9//GmXNh9utbiFSLduCsWc5I9D2qUUkMNnFapsHyofur15781q+Hrl
ra8EMh/dt1HrWTpt2b2zZbkbNQi4ni67B2596m2MjpKI9uD13UhMva64W5Kevb0ryLxPAIvEcTHp
zx616j4glJmjnPKyjg/SvN/HO2K6s7ofKBkMauJLOr8GMP7HmQHIQj8a6pVKwBEOMe3WuS8Cswhn
UJtUAbjnOa637TFBuR5SNvQbelZ1NyokBBDOCd+9SP0r568QQC18R3kBGNrZr6DuJZkG5I9zZ9fW
vDPHa7PG+ojbhTt/lVQ3FI56jNJmitWSZZ70o+8v1FFFasg7BzlB7qKjx80P40UU0DLUfD/iKseZ
5V8+B2ooqhoszXyrDAfL+XnjNIkhlBdflyORRRTGOsYrg20e2faMnjbV+FLgFQJ+fXFFFSx9TV0u
0nbU528/kFf4a6W7tbuXxDCv2vAA/u+1FFc8/iNVseQeLFlj8fXiPJvcY+bHtU0NvK0iETYJ74oo
rpp7GD3LypcbT+//AEqW3Wdr61Hncc9qKKcthx3OiSKXaW83kYxxU9orG9n+Y/NiiiuaRpfQ0UVF
kYgHgetSW0AOnZBPX196KKkL6FzykQFHBYHAbnrWhFZhr5dMLHMQ3RyZ6d/xooqGNGe5Npr9reQf
Ib3K3I6+ZjgfStKWEStKsvzRLguo43en0oopAVtYb7RoO88Swfxeorzzxf8A6ToRZuoIx7c0UVUS
GdF8PlEdtKqk+Y4XLGu1Lbb10YBgMdqKKie5USO6A3fjXiXxKQL4ukkHBkAz+VFFOG4SOR70tFFb
Mg//2Q==        studies_applied_for STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ  Diploma de Doctorat     true  6c3fd65e-2d24-47d8-bc22-9e93512bdcc2 Director general societate comercială <p> </p><p>Conducerea și managementul a Smithfield România, societate comercială care este lider al industrie alimentare din România, fiind cel mai mare producător de carne și produse din carne proaspătă de porc din România. </p><p> </p><p>Responsabil de activitatea afacerii integrate de producție și vânzare a produselor din carne de porc proaspătă, aceasta având în componența sa două divizii operaționale: <em>Divizia Ferme</em> (producția de porci vii pentru abatorizare, producția de furaje și activități de transport) și<em> Divizia Carne Proaspătă </em>(abatorizare, tranșare, procesare și vânzare a cărnii de porc). </p>  SC Smithfield România SRL    Timișoara  RO România     false  6c3fd65e-2d24-47d8-bc22-9e93512bdcc2 Director general societate comercială  SC Smithfield România SRL _ Divizia Ferme    Timisoara  RO România     false  6426ada1-4d8c-4612-99e3-91bc569805ee Director producție  SC Smithfield Ferme SRL    Timisoara  RO România     false  08984bec-31d8-4bb0-aa2f-d557761ff029 Medic veterinar specialist  SC Smithfield Ferme SRL    Timisoara  RO România  <p>Goran Panici s-a născut în Timișoara unde a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMVBT în anul 2004. A ales sa rămână în orașul său natal și să-și urmeze cariera profesională in domeniul zootehniei, după terminarea facultății incepandu-si activitatea în cadrul companiei Smithfield Ferme (<em>astazi Smithfield România, Divizia Ferme</em>). Aici, într-un mediu profesionist și pozitiv, a făcut parte din echipa care a contribuit la dezvoltarea și eficientizarea activității de creștere a porcilor în fermele companiei.</p><p> </p><p>După o perioada de 5 ani în care a activat ca medic veterinar, mai intai intr-una din fermele de reproductie si creștere a porcilor iar mai târziu medic epidemiolog principal al companiei, i s-a oferit șansa să devină parte din echipa de management în funcția de Director Producție Suine. Deși în acel moment aceasta schimbare a părut a fi o adevărată „trădare” a profesiei, încurajat de familie și colegi a ales provocarea de a-și depăși limitele și de a avea posibilitatea sa contribuie direct la crearea viitorului companiei și al echipei din care face parte. A înțeles mai târziu că de fapt îmbinarea cunoștințelor medicale cu cele tehnice este o necesitate pentru a avea succes într-o activitatea precum este creșterea animalelor în sistem intensiv. Determinarea de a face lucrurile mai bine și munca depuse alături de colegi au contribuit la o îmbunătățire rapidă a rezultatelor și la creșterea numărului de porci produși, fapt care l-a recomandat sa devină Directorul General al Diviziei Ferme în anul 2013 iar mai târziua al societății integrate Smithfield România cu toate diviziile sale operaționale. </p><p> </p><p>Dealungul carierei sale a urmat cursurile școlii de business INSEAD din Franța și al colegiului William &amp; Marry din statul Virginia, SUA. </p><p> </p><p>Goran este căsătorit și are două fiice, familie pe care o iubește si de care este mândru. Echilibrul între viața profesională și cea personală sunt foarte importante astfel încât omul să poată fi pe deplin fericit iar aceasta este principala preocupare către care încearcă să-și concentreze toată energia.    </p><p> </p><p>Timpul liber îl dedica pasiunii sale din liceu, muzica tradițională al sârbilor din Banat. Se implica astfel în organizarea de evenimente muzicale și păstrarea tradițiilor pentru generatiile viitoare.</p><p>  </p>      false Diploma Educatie Conducere Executiva si Administrarea Afacerilor  INSEAD    Fontainebleau  FR Franţa     false Diploma Educatie Conducere Executiva si Leadership Organizational  William and Marry - Raymond A. Mason School of Business    Williamsburg, VA  US Statele Unite ale Americii     false Diploma Educatie Conducere Executiva si Management  INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires)    Fontainebleau  FR Franţa     false Doctor Medic Veterinar  Facultatea de Medicina Veterinara, USAVMBT    Timisoara  RO România     false Diploma de Bacalaureat  Liceul Teoretic "Dositei Obradovici"    Timisoara  RO România      sârbă   ro română    en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   ru rusă  A1 A1 A1 A1 A1  <p> </p><p>Goran Panici s-a născut în Timișoara unde a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMVBT în anul 2004. A ales sa rămână în orașul său natal și să-și urmeze cariera profesională in domeniul zootehniei, după terminarea facultății incepandu-si activitatea în cadrul companiei Smithfield Ferme (<em>astazi Smithfield România, Divizia Ferme</em>). Aici, într-un mediu profesionist și pozitiv, a făcut parte din echipa care a contribuit la dezvoltarea și eficientizarea activității de creștere a porcilor în fermele companiei.</p><p> </p><p>După o perioada de 5 ani în care a activat ca medic veterinar, mai intai intr-una din fermele de reproductie si creștere a porcilor iar mai târziu medic epidemiolog principal al companiei, i s-a oferit șansa să devină parte din echipa de management în funcția de Director Producție Suine. Deși în acel moment aceasta schimbare a părut a fi o adevărată „trădare” a profesiei, încurajat de familie și colegi a ales provocarea de a-și depăși limitele și de a avea posibilitatea sa contribuie direct la crearea viitorului companiei și al echipei din care face parte. A înțeles mai târziu că de fapt îmbinarea cunoștințelor medicale cu cele tehnice este o necesitate pentru a avea succes într-o activitatea precum este creșterea animalelor în sistem intensiv. Determinarea de a face lucrurile mai bine și munca depuse alături de colegi au contribuit la o îmbunătățire rapidă a rezultatelor și la creșterea numărului de porci produși, fapt care l-a recomandat sa devină Directorul General al Diviziei Ferme în anul 2013 iar mai târziua al societății integrate Smithfield România cu toate diviziile sale operaționale. </p><p> </p><p>Dealungul carierei sale a urmat cursurile școlii de business INSEAD din Franța și al colegiului William &amp; Marry din statul Virginia, SUA. </p><p> </p><p>Goran este căsătorit și are două fiice, familie pe care o iubește si de care este mândru. Echilibrul între viața profesională și cea personală sunt foarte importante astfel încât omul să poată fi pe deplin fericit iar aceasta este principala preocupare către care încearcă să-și concentreze toată energia.    </p><p> </p><p>Timpul liber îl dedica pasiunii sale din liceu, muzica tradițională al sârbilor din Banat. Se implica astfel în organizarea de evenimente muzicale și păstrarea tradițiilor pentru generatiile viitoare.</p><p>  </p>  <p>- Management </p><p>- Leadership</p><p>- Comunicare</p><p>- Prezentare </p><p>- Negociere</p><p>- Tehnologia producției (zootehnie și industrie alimentară) </p><p>- Proiecte dezvoltare afaceri </p><p> </p>   B A A A 

