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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Alexa, Ionel 
Adresă(e) Str. Orientului, Nr. 16, Bl. 801, Sc. C, Et. 3, Ap. 13 

Telefon(oane) Fix: 0232228976 Mobil: Mobil: 0744476343  
Fax(uri) 0232228976 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24.08.1963 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  Şcoala Doctorală  

Experienţa profesională  

Perioada 2001 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator activitate societate 
Numele şi adresa angajatorului S.C. SOLARIS AMY S.R.L., Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricol 
Perioada 1991 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Inginer sef de fermă 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator activitate fermă 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Agricola Miroslava S.A., Iasi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricol 

Perioada 1989 - 1991 
Funcţia sau postul ocupat Inginer, baza furajeră 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator 
Numele şi adresa angajatorului IAS Miroslava,Ferma zootehnică Galata 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea si păstrarea furajelor 
Perioada 1987-1989 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, baza furajeră 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator 

Numele şi adresa angajatorului IAS Strunga, Ferma Hălăucesti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea si păstrarea furajelor 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1983- 1987 
Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- fitotehnie 
- genetica 
- producerea şi păstrarea furajelor 
- agrotehnică 
- pedologie 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5  

Perioada 1978 - 1982 
Calificarea / diploma obţinută Tehnician agronom 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- fitotehnie 
- biologie 
- mecanizare 
- specializări ceşterea animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul agroindustrial Tecuci, Judeţul Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Engleză  B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, dezvoltare în timpul studiilor şi a activităţilor 
extracuriculare desfăşurate; 
- aptitudini de organizare eficientă a timpului şi de motivare a subordonaţilor şi partenerilor de lucru 
dezvoltate în timpul diverselor activităţi sportive la care am participat; 
- capacitatea de eficientizare a activităţii; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- aptitudini în domeniul managementului organizaţional; 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice - cunoştinţe avansate privind tehnologiile de cultivare a plantelor de camp si furajere; 
- cunoştinţe avansate privind tehnologiile de cultivare a pomilor fructiferi. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- cunoştinţe temeinice operare calculator (hardware şi software); 
  - cunoştiţe soft - sistem de operare -instalare, configurare, instalare drivere; 
  - cunoştinţe avansate MS Office – Word, Excel, Powerpoint;  

Competenţe şi aptitudini artistice - pasionat de grafica pe calculator; 
- film, muzica; 

Alte competenţe şi aptitudini - hobby: agroturism si creşterea animalelor pentru echitatie; 
Permis(e) de conducere - categoria B; 

Informaţii suplimentare  

Anexe  
 


