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Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE
Nume/Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Nationalitate
Data nasterii

HUMĂ (BEŞLEAGĂ) Ramona
Strada Aleea Columnei, nr. 6 cod postal, Iaşi, România
K_ramona2006@yahoo.com
Română
27.11.1979

EXPERIENTA PROFESIONALA
 Perioada
 Numele si adresa angajatorului
 Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
 Functia sau postul ocupat
 Principalele activitati si
responsabilitati

2005 - prezent
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
cercetare
cercetător ştiinţific
- activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul protecţiei plantelor
publicare lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate
Lucrari ştiinţifice publicate: 1. Evoluţia nivelului de atac al tortricidelor la măr în

condiţii ecologice la SCDP Iaşi ; 2. Rezultate privind avertizarea şi combaterea
păduchelui ţestos din San José(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) în plantaţiile de
măr de la SCDP Iaşi ; 3. Observaţii privind zborul adulţilor speciei Cydia pomonella L.
cu ajutorul feromonilor sexuali de tip AtraPOM, în plantaţiile de măr de la SCDP Iaşi. ;
4. Influenţa temperaturilor scăzute asupra mugurilor de rod la speciile pomicole de la
SCDP Iaşi

EDUCATIE SI FORMARE
 Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat
formarea profesionala
 Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma obtinuta





2003 - 2005
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la
Brad” - Iaşi

Enologie, viticultură,tehnologia produselor
Diplomă de studii postuniversitare – specializarea:”Tehnologia şi controlul
calităţii băuturilor alcoolice şi nealcoolice”

Nivelul de clasificare a formei
de Studii postuniversitare
instruire/invatamant





 Perioada 1998 - 2003
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la
profesionale prin care s-a Brad” - Iaşi
realizat

formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale Botanică, pomicultură, viticultură, floricultură, entomologie, fitopatolofgie,
 Tipul calificarii/diploma obtinuta fiziologia plantelor
 Nivelul de clasificare a formei
de Inginer horticultor/diplomă de inginer
instruire/invatamant
Studii universitare de licenţă


APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE
Limba materna
Limbi Straine cunoscute
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi
Aptitudini si competente artistice

limba română
franceza
bine
satisfăcător
satisfăcător
integrare, colaborare, creativitate, adaptare rapida la un mediu de lucru nou,
punctualitate

Aptitudini si competente sociale si
organizatorice

Aptitudini si competente tehnice

-

spirit de echipa
spirit de organizatoric

Elaborare lucrări ştiinţifice
Utilizator PC/Microsoft Office Word, Power Point, Internet Explorer, dobândite
în urma cursului de utilizare PC

