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INFORMAŢII PERSONALE Luca Mihai Alexandru 

Rampei, nr. 7, Iasi (România) 

 0756581974    

luca_mihai_alexandru@yahoo.com 

Sexul Masculin | Data naşterii 23 Sept 83 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01 martie 2009 – 05 octombrie
2010

inginer stagiar în cercetare agricolă / cercetător tiin ificș ț
Sta iunea de Cercetare i Dezvoltare Agricolăț ș
Principală nr. 337, Secuieni (România) 

Ameliorarea cânepei monoice
Producere de semin eț
Tehnologii de cultură

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01 octombrie 2010 – prezent Doctorand Grad de încredere
ridicat ARACIS

Universitatea de tiin e Agricole i Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad” din Ia i, Ia i Ș ț ș ș ș
(România) 

Citogenetică vegetală
Biotehnologii vegetale
Culturi ,,in vitro”

2008 – 2010 Diplomă de Master Grad de încredere
ridicat ARACIS

Universitatea de tiin e Agricole i Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad” din Ia i, Ia i Ș ț ș ș ș
(România) 

Producerea semin elor i materialului săditor horticolț ș

2003 – 2008 Diplomă de Inginer Agronom Grad de încredere
ridicat ARACIS

Universitatea de tiin e Agricole i Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad” din Ia i, Ia i Ș ț ș ș ș
(România) 

1998 – 2002 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Na ional ,,Roman Vodă”, Roman (România) ț

Fizică
Chimie
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COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B1 B2 B1 B2

franceză B1 B1 A2 A2 A2
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Mă adaptez bine la mediile multiculturale, capacitate descoperită cu ocazia călătoriilor mele în 
străinătate şi programului CONCORDIA prin care am lucrat ca şi student în fermele cu profil horticol 
din Marea Britanie.
Avantajul de a munci în echipă l-am descoperit încă din timpul liceului cu ocazia diferitelor proiecte pe 
echipe şi în timpul facultăţii. La SCDA Secuieni am învaţat că toţi oamenii din cadrul unui laborator 
sunt importanţi, lucru de care ţin cont acum, în timpul doctoratului.

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Am avut în subordine un tehnician şi un muncitor agricol în timpul activităţii mele de la SCDA Secuieni,
ştiu să mă adaptez echipei şi sa fac astfel încât echipa să se adapteze cerinţelor mele.
Am învăţat cum să îmi organizez resursele umane, financiare dar şi timpul avut la dispoziţie pentru a 
avea o perspecivă justă asupra activităţilor de realizat pentru îndeplinirea obiectivelor.

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

Competenţe informatice Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Internet

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii Lucrări tiin ifice publicate în reviste B+ CNCSIS : 5ș ț

Proiecte POSCCE, Studii de genetică moleculară privind adaptarea rapiţei de toamnă(Brassica napus L.)la 
condiţii de stres biotic şi abiotic, precum şi optimizarea tehnologiei de cultură,în vederea extinderii 
arealului de cultivare (GENOBRASS), membru în echipă.

Soiuri înregistrate i brevetateș Dacia Secuieni, soi de cânepă monoică recomandat în cultura pentru fibre, coautor

Secuieni Jubileu, soi de cânepă monoică recomandat în cultura pentru semin e, coautorț

Permis de conducere Categoria B - 

 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


   ECV 2013-09-16T07:58:40.765Z 2013-09-16T07:58:40.765Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                          Mihai Alexandru Luca    Rampei, nr. 7 Iasi  RO România  luca_mihai_alexandru@yahoo.com   0756581974  mobile Mobil    M Masculin      false  inginer stagiar în cercetare agricolă / cercetător științific <p>Ameliorarea cânepei monoice</p><p>Producere de semințe</p><p>Tehnologii de cultură<br /></p>  Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă    Principală nr. 337 Secuieni  RO România  Cercetare     true Doctorand <p>Citogenetică vegetală</p><p>Biotehnologii vegetale</p><p>Culturi ,,<i>in vitro”</i></p>  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iași    Iași  RO România  Grad de încredere ridicat ARACIS     false Diplomă de Master <p>Producerea semințelor și materialului săditor horticol</p><p></p>  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iași    Iași  RO România  Grad de încredere ridicat ARACIS     false Diplomă de Inginer Agronom <p></p>  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iași    Iași  RO România  Grad de încredere ridicat ARACIS     false Diplomă de Bacalaureat <p>Fizică</p><p>Chimie</p><p></p>  Colegiul Național ,,Roman Vodă”    Roman  RO România      ro română    en engleză  B2 B1 B2 B1 B2   fr franceză  B1 B1 A2 A2 A2  <p>Mă adaptez bine la mediile multiculturale, capacitate descoperită cu ocazia călătoriilor mele în străinătate şi programului CONCORDIA prin care am lucrat ca şi student în fermele cu profil horticol din Marea Britanie.</p><p>Avantajul de a munci în echipă l-am descoperit încă din timpul liceului cu ocazia diferitelor proiecte pe echipe şi în timpul facultăţii. La SCDA Secuieni am învaţat că toţi oamenii din cadrul unui laborator sunt importanţi, lucru de care ţin cont acum, în timpul doctoratului.</p><p></p>  <p>Am avut în subordine un tehnician şi un muncitor agricol în timpul activităţii mele de la SCDA Secuieni, ştiu să mă adaptez echipei şi sa fac astfel încât echipa să se adapteze cerinţelor mele.</p><p>Am învăţat cum să îmi organizez resursele umane, financiare dar şi timpul avut la dispoziţie pentru a avea o perspecivă justă asupra activităţilor de realizat pentru îndeplinirea obiectivelor.</p><p></p>  <p>Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)</p><p>Internet</p><p><br /></p>    publications Publicaţii <p>Lucrări științifice publicate în reviste B&#43; CNCSIS : 5</p>   projects Proiecte <p>POSCCE, <i>Studii de genetică moleculară privind adaptarea rapiţei de toamnă(Brassica napus L.)la condiţii de stres biotic şi abiotic, precum şi optimizarea tehnologiei de cultură,în vederea extinderii arealului de cultivare (GENOBRASS), </i>membru în echipă.</p><p></p>   Soiuri înregistrate și brevetate <p>Dacia Secuieni, soi de cânepă monoică recomandat în cultura pentru fibre, coautor<br /></p><p>Secuieni Jubileu, soi de cânepă monoică recomandat în cultura pentru semințe, coautor<br /></p><p></p>   Permis de conducere <p>Categoria B - <br /></p>

