
Curriculum vitae  

   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume AVASILOAIEI Dan-Ioan  

Adresă(e) Mun. Bacău, Jud. Bacău, str. Ion Ionescu de la Brad, nr.4 

Telefon(oane) 0234.580256 Mobil: 0726.365.162 

Fax(uri)  

E-mail(uri) avasiloaiei_dan_ioan@yahoo.com@yahoo.com 
  

Data naşterii 14/06/83 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/05/2009-1/10/2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific 

Activităţi şi responsabilităţi principale ▪ Întocmirea si supravegherea indeplinirii planului de lucru în sectorul de producție la SCDL Bacau 

▪ Supravegherea activităților din poligonul ecologic la SCDL Bacau 
 

Numele şi adresa angajatorului Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Perioada 1/10/2008-22/12/2008 

Funcţia sau postul ocupat Inginer horticultor-peisagist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea echipelor de lucru în vederea îndeplinirii sarcinilor cotidiene 

Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activității sau sectorul de activitate 

S.C. Winland S.R.L 
Proiectarea și amenajarea spațiilor verzi 

  

Perioada 1/09/2004-1/10/2008 

Funcţia sau postul ocupat Student - travel 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sortarea și calibrarea tuberculilor de cartofi 
Calibrarea și împachetarea capșunelor 

Numele şi adresa angajatorului JC & MW Suckley și Kelsey Farm  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Culturi horticole și fitotehnice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1/10/2010-prezent 

Calificarea / diploma obţinută   Titlul de doctor în științe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cultura ecologică a legumelor solanacee în solarii 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 

Perioada 1/10/2011-15/06/2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele producției horticole ecologice, Producerea semințelor în sistem ecologic, Culturi legumicole 
ecologice, Marketingul producției horticole ecologice, Inspecția și certificarea producției ecologice, 
Politici comunitare în agricultură, Protecția culturilor horticole ecologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 

Perioada 1/10/2002-15/06/2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Viticultură, Agrochimie, Botanică, Arboricultură, Floricultură, Legumicultură, Pomicultură etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Studii Agronomice și Medicină Veterinară - București 

Perioada 15/09/1998-15/06/2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

L.Engleză, L.Franceză, Limba și literatura română, L. Latină, Istorie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național ''Gheorghe Vrânceanu'' Bacău 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

  

Limba(i) maternă(e) ROMANĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   F.Bine  Bine  Bine  Bine  F.Bine 

Franceză   Bine  Bine  Satisfacator  Satisfacator  Satisfacator 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate bună de adaptare si comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric si o experienţa bună în munca de echipa 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stapanire a instrumentelor Microsoft Office 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: volei, tenis de camp 
  

Permis(e) de conducere 
 

Proiecte 

Categoria B. 
 

▪ Am absolvit cursurile din cadrul proiectului “Reteaua transfrontaliera pentru agricultura ecologica – Cross-border 
networking for organic agriculture MIS-ETC 927”  
 

▪ Am absolvit programul  de instruire pentru cercetatori agricoli din Moldova M.A.K.I.S. 
              P  



 


