
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

   

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Loghinoaei Andrei 

Adresă(e) Com. Bogdăneşti, jud. Suceava 

Telefon(oane)  Mobil: 0741.32.75.01 

Fax(uri)  

E-mail(uri) andrei_loghinoaei@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 27.09.1985 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Reprezentant tehnic în domeniul agricol, reprezentant vânzări în domeniul agricol, 
inginer agronom, cercetare. 

  

Experienţa profesională Practică în câmpuri experimentale din cadrul USAMV Iaşi în ceea ce priveşte, tehnologia de cultură şi 
protecţia plantelor  
Practică de cercetare în cadrul S.C.D.P. Fălticeni în vederea finalizarii tezei de doctorat 

 
  

  

Educaţie şi formare  

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
2010-prezent 
Doctorand 
Entomologie, Protecţia Plantelor 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Horticultură 
Scoala doctorală de AGRONOMIE, HORTICULTURĂ şi ZOOTEHNIE 
Domeniul de doctorat: HORTICULTURĂ 
Specializarea: PROTECŢIA PLANTELOR 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master în Protecţia Plantelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fertilizanţi şi Pesticide, Combaterea integrată şi protecţia ecosistemelor, Fitofarmacie şi 
ecotoxicologie, Legislaţia şi carantină fitosanitară, Protecţia biologică a culturilor agricole, Prognoza şi 
avertizarea în protecţia plantelor, Acarologie şi nematologie, Virologie şi bacteriologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 
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Perioada 2004-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie agrară, Management agricol, Economie rurală, Marketing, Protecţia plantelor, Ecologie şi 
protecţia mediului, Agrotehnică, Tehnică experimentală, Fitotehnie, Fitopatologie, Entomologie, 
Topografie, Imbunătăţiri funciare, Genetică etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Suceava 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

                                              Perioada 
 

 
 
 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, inclinaţii spre comunicare şi negociere, simţul umorului, amabilitate, simţul măsurii, 
dăruire. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit competitiv, capacitatea de a duce un lucru la bun sfârşit, spirit de echipă, de iniţiativă, aptitudini 
de coordonare, de decizie şi delegare, loialitate, spirit creativ 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizarea calculatorului, 
  Sistem de operare: Windows, Linux 

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office (Word, Excell, Powerpoint, Acces), Internet Explorer 

Permis(e) de conducere Categoria B – mai mult de 10 ani experienţă   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


