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Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  STAFIE Leonard Constantin  

Adresa(e) Mr Popescu Eremia nr 15, bl 329 sc A et 2 ap 10 
700397 Iasi (romania)  

Telefon(oane) 0232265833 Mobil 0740775734 

Fax(uri) 0332814334 

E-mail(uri) 
                    Pagină personală                        

leonard@revista-ferma.ro , leonard24s@yahoo.com  
www.leonardstafie.blogspot.com 

Data naşterii 28 decembrie 1976 

Sex Bărbătesc  
  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 10/03/2002 - 03/02/2004  

Funcţia sau postul ocupat Sef sector zootehnic 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• Înfiinţare microfermă pui carne (capacitate 3000 capete): 
 

– 4. 
• Înfiinţare microfermă fazani (capacitate 300 capete); 
• Înfiinţare microfermă iepuri (capacitate 150 capete); 
• Implementare practică pentru: 

 
 

 
• Administrarea şi gestiunea costurilor de producţie în cadrul microfermelor amintite 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Dublu V SRL 
POIENI, Schitu-Duca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Alte activităţi de servicii 

  

Perioada 09/02/2004 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociatia Profesionala a Crescatorilor de Pasari de Carne si Oua din Judetul IASI 
str Mr Popescu Eremia nr 15, 700397 IASI (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură, silvicultură și pescuit 

  

Perioada 05/05/2005 - 11/11/2005  

Funcţia sau postul ocupat Sef Ferma 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• Administrarea şi gestiunea costurilor de producţie în cadrul microfermă de suine, capacitate 100 capete şi 
microfermă taurine 12 capete 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Grup Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu  
Miroslava, Miroslava (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură, silvicultură și pescuit 

  

mailto:leonard@revista-ferma.ro
mailto:leonard24s@yahoo.com
http://www.leonardstafie.blogspot.com/
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Perioada 01/03/2006 → 31/05/2011 

Funcţia sau postul ocupat Consilier asistent 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Gestionare platilor directe fermieri mari (peste 50 ha) 
Intretinere si actualizare sistem LPIS (intretinerea, actualizare blocurilor fizice dupa ortofotoplanuri) 
Instructor personal APIA la nivel de judeţ Iaşi, 02.03.2007- 31.05.2011 ; 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agentia de plati si Interventie pentru Agricultura , Centrul Judetean IASI 
Soseaua Nationala nr 5, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură, silvicultură și pescuit 

  

Perioada 01/05/2001 - 01/09/2001  

Funcţia sau postul ocupat Redactor 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

realizare de articole, culegere date pe teren 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Flacara Iasului 
IASI (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Media 

  

Perioada 01/09/2001 - 01/03/2002  

Funcţia sau postul ocupat Redactor sef adjunct 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Jurnal Incoruptibil 
Pascani, Pascani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Media 

  

Perioada 01/01/2006 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant de specialitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Revista Ferma 
Timisoara, Timisoara (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Media 

  

Perioada 23/11/2009 - 01/09/2010  

Funcţia sau postul ocupat consultant de specialitate 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• Co-autor al Ghidului "Sisteme de adăpost pentru păsări – Standarde de fermă" – realizat în cadrul proiectului 
„Tehnical Assistance for development of Farm Standars for Romania” – derulat de Danish Agricultural Advisorz 
Service (DAAS) International 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Danish Agricultural Advizor Service (DAAS) International 
(Danemarca) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură, silvicultură și pescuit 

  

Perioada 10/12/2008 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Formator - cursuri de pregatire profesionala pentru adulti, domeniul cresterea animalelor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociatia Rodis 
Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Pregatire profesionala 

Perioada 01/06/2011 → prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Consilier principal 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Gestionare platilor directe fermieri mari (peste 50 ha) 
Intretinere si actualizare sistem LPIS (intretinerea, actualizare blocurilor fizice dupa ortofotoplanuri) 
Instructor personal APIA la nivel de judeţ Iaşi, 01.06.2011- prezent ; 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agentia de plati si Interventie pentru Agricultura , Centrul Judetean IASI 
Str Dumbrava Rosie  nr 5, Iasi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură, silvicultură și pescuit 

Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Specializarea - meseria veterinara 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Grup Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu (Liceu) 
Miroslava, Miroslava (Romania) 

  

Perioada 01/10/1995 - 30/07/2001  

Calificarea/diploma obţinută Inginer Diplomat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

domeniul zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad - Facultatea de Zootehnie 
(Facultate) 
IASI (Romania) 

  

Perioada 01/10/2005 → prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

domeniul Stiinte Agricole si Silvice, specializarea Mecanizarea Agriculturii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionesc de la Brad IASI 
IASI (Romania) 

  

Perioada 08/01/2007 - 12/01/2007  

Calificarea/diploma obţinută Specializare  - Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

pregatire si formarea adultilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Bernard Brunhes Romania  
Bucuresti, Bucuresti (Romania) 

  

Perioada 01/09/2008 - 30/10/2008  

Calificarea/diploma obţinută Specializare  - Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării 
Realizarea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Marketing-ul formării 
Proiectarea programelor de formare 
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

SC RODIS UNIVERS SRL 
IASI, IASI (România) 
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formare 
  

Perioada 01/05/2009 - 01/07/2009  

Calificarea/diploma obţinută Specializare  - Evaluator Competente profesionale 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Plafinicarea şi organizarea evaluării  
Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării 
Efectuarea evaluării 
Elaborarea instrumentelor de evaluare 
Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa 
Verificarea internă a proceselor de evaluare 
Verificarea externa a proceselor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

SC RODIS UNIVERS SRL 
IASI, IASI (România) 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleza  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

Franceză  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale • Capacitate de comunicare, entuziasm, spirit organizatoric, activ, tonic, carismă, motivate, deschis; 

• Capacitate foarte bună de asimilare a cunoştinţelor noi, dublată de adaptabilitate rapidă la orice mediu de 
lucru cât de cât profesional; 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Abilitate deosebitâ de a persuada un personal necalificat şi de a-l focaliza în atingerea unor obiective dificile; 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

• Experienţă în depanarea autoturismelor şi utilajelor agricole; 

• Cunoştinţe solide privind conducerea şi exploatarea utilajelor agricole; 

• Cunoaşterea normelor P.S.I. şi de Protecţia Muncii, aplicate în stabilimente zootehnice; 

 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Cunoştinţe certificate de folosire şi aplicare a tehnicii informatice (P.C.). 

  

Alte competenţe şi aptitudini • Cunoaşterea legislaţiei româneşti în domeniul zootehnic; 

• Cunoaşterea reglementărilor tehnice (norme, standarde, directive) româneşti şi ale Comunităţii Europene 
referitoare la creşterea şi exploatarea păsărilor; 

 
  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare REALIZĂRI PROFESIONALE 
• Formator  - Școala Internațională de Vară AIPA – APDRP,  Republica Moldova – România perioada august 
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2011- octombrie 2011 

• Realizarea proiectului tehnologic pentru fermă găini ouătoare sistem de creştere 1- creştere în sistem free-
range, capacitate 1000 capete pe serie. Beneficiar SC Bio Ferma SRL, loc Todireşti jud Suceava. 

• Co-autor al Ghidului " Sisteme de adăpost pentru păsări – Standarde de fermă " – realizat în cadrul proiectului 
„Tehnical Assistance for development of Farm Standars for Romania” – derulat de Danish Agricultural Advisorz 
Service (DAAS) International. 

• Participare cu două lucrări la simpozionul ştiinţific cu participare internaţională "Zootehnia modernă - ştiinţă, 
creativitate şi inovare" care sa desfăşurat în zilele de 9 - 10 aprilie 2009 organizat Facultatea de Zootehnie din 
Iaşi. 

• Realizare proiect tehnologic proiect APDRP, pentru ferma de creştere şi exploatare a puilor de carne cu o 
capacitate de 72.000 capete pe serie ; 

• Realizare proiect tehnologic proiect APDRP, pentru ferma de creştere şi exploatare a găinile ouătoare cu o 
capacitate de 40.000 capete pe serie ; 

• Realizare proiect tehnologic pentru ferma de creştere şi exploatare a vacilor de lapte cu o capacitate de 100 
capete; 

• Instructor la nivel de judeţ Iaşi, la seminarul “ Proceduri privind realizarea Controlului Administrativ a Cererilor 
de Plata - APIA” din perioada 25.06.2007-29.06.2007; 

• Instructor la nivel de judeţ Iaşi, la seminarul “ Instruire tehnică IACS - APIA” din perioada 07.02.2007-
10.02.2007; 

• Instructor la nivel de Euroregiune -Iaşi la seminarul, “ Instruire tehnică IACS - APIA” din perioada 29.01.2007-
02.02.2007 – participanţi Şefi Serviciu IACS şi Şefi Centre Locale; 

• Înfiinţare microfermă pui carne (capacitate 3000 capete): 

 

– 4. 

• Înfiinţare microfermă fazani (capacitate 300 capete); 

• Înfiinţare microfermă iepuri (capacitate 150 capete); 

• Implementare practică pentru: 

 

 

 

• Administrarea şi gestiunea costurilor de producţie în cadrul microfermelor amintite; 

• Administrarea şi gestiunea costurilor de producţie în cadrul microfermă de suine, capacitate 100 capete şi 
microfermă taurine 12 capete; 

• Înfiinţarea “Asociaţiei Profesionale a Crescătorilor de Păsări de Carne şi Ouă din Judeţul Iaşi”, cu 
personalitate juridică, fără scop patrimonial, înregistrată la Judecătoria Iaşi la 23.02.2004 şi avizată favorabil de 
către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului prin Ordinul Ministrului nr. 56608 din 8.XII.2003. 

  

 


