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Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  PRELIPCEAN, Andrei-Alecsandru 
Adresa  Strada Mihail Kogălniceanu nr. 36, Botoşani, România 
Telefon  Mobil: 0740 709 532  
E-mail  andrewprelipcean@yahoo.com 

 

Cetăţenia  Română 
 

Data naşterii  01.06.1983 
 

 Sex  Masculin 
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Cercetător POS DRU – U.S.A.M.V. Iași 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada   octombrie 2007 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat  doctorand 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 -documentare privind creşterea şi exploatarea familiilor de albine 
-cercetare științifică în domeniul melisopalinologiei; eficacităţii colectării polenului cu ajutorul 
albinelor; proprietăţilor biochimice ale polenului apicol 
-susținerea de lucrări științifice in cadrul simpozioanelor naționale și internaționale 
-publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate (domeniul zootehnie) 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași –  
- Facultatea de Zootehnie 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 5, Iași. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Domeniul: Zootehnie 
Specializarea: Apicultură 
 

Perioada  noiembrie 2008 – septembrie 2010 
Funcţia sau postul ocupat  bursier doctorand (BD) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 -scrierea și implementarea unui proiect de cercetare 
-gestionarea fondurilor acordate  
-activitate de cercetare în laboratoarele U.S.A.M.V. Iași – analize chimice 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași – Facultatea de 
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Zootehnie, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 5, Iași. 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Proiect Burse Doctoranzi – BD cod 207/2008, C.N.C.S.I.S – U.E.F.I.S.C.S.U. 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  octombrie 2007 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută  doctorand în domeniul Zootehnie 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 -creşterea şi exploatarea familiilor de albine, pentru obţinerea de polen apicol 

-studii palinologice asupra polenului principalelor specii vegetale de interes apicol 
-cercetări privind compoziţia biochimică a polenului apicol 
-elaborarea de lucrări științifice în domeniile: Apicultură, Biologie, Histologie, Embriologie, Anatomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 
Durata: 3 ani 
Forma: cu frecvență 
 

Perioada  octombrie 2007 – februarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  masterat – „Managementul Calității Produselor Agroalimentare” 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 -managementul calității produselor agroalimentare 

-politici de marketing și audit intern în firmele de profil agroalimentar 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași. 

Facultatea de Zootehnie 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 
 Studii postuniversitare 

Durata: 1,5 ani 
Forma: cu frecvență 
 

Perioada  octombrie 2002 – iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Biolog/Diplomă în biologie 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 -Anatomia și Morfologia plantelor, Citologie vegetală, Anatomie comparată, Etologie, Entomologie, 

Zoologie, Ornitologie, Histologie și Embriologie, Evoluționism, Antropologie, Hematologie, 
Taxonomie, Paleobiologie, Microbiologie, Parazitologie, Fitopatalogie, Botanică sistematică, 
Fiziologia plantelor, Fiziologie animală, Genetică, Micologie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iași – Facultatea de Biologie  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii universitare 
Durata: 4 ani, la zi 
 

 

 Aptitudini şi competente 
personale 

Limba maternă  română 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare 
 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator
elementar 

A1 Utilizator
elementar 

A1 Utilizator 
 elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
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Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit  de echipă și comunicare: 
-colaborari în vederea elaborării proiectelor și a lucrărilor științifice în timpul facultății, a masteratului 
și a doctoratului 
-relațiile cu colegii sunt bazate pe respect reciproc, cooperare, feed – back și competiție constructivă 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 -pariciparea în Comisiile de Primire și Înregistrare a Participanților la Simpozioanele Științifice 

organizate de Facultatea de Zootehnie în perioada 2008 - 2009 
-pariciparea la campaniile de promovare a U.S.A.M.V. Iași - 2009  

 
Competenţe  şi aptitudini tehnice  -o bună cunoaştere a modului de redactare a unei lucrări ştiinţifice, competenţă dobândită cu 

ocazia activităţii din cadrul studiilor doctorale şi a celor de masterat. 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Operare PC: Microsoft Office – Word, Power Point, INSTAT; Adobe Photoshop; navigare Internet. 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  -cercetarea ştiinţifică (competenţă dezvoltată din timpul facultăţii şi prin studiile şi activitatea 
ulterioară),   
-capacitate de sinteză şi sistematizare a informaţiilor, precum şi de prezentare a acestora 
(dovedită în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice, a susţinerii lucrărilor de doctorat şi dizertaţie), 
-studiul (mă preocupă formarea / perfecţionarea continuă),  
-capacitatea de adaptare la nou (evidenţiată prin informarea, formarea continuă şi participarea la 
activităţi inedite). 
- microfotografia 

 
 

Informaţii suplimentare  Activitate de cercetare desfășurată în perioada 2007 – 2011: 
- 11 lucrări științifice publicate şi prezentate în cadrul Simpozioanelor Științifice de specialitate; 
- 4 articole științifice publicate în reviste de specialitate 

 
 


