Numele: NEŞTIAN Prenumele: Ioan
Locul şi data naşterii: Iaşi, Jud. Iaşi – 27.03.1978
Vârsta: 29 ani
Domiciliul actual: B-dul. Dacia, nr.2, Bl. D1-2, Sc. B, Et. 11, Ap. 61.,
Localitatea Iaşi, Judeţul Iaşi
Stare civilă: căsătorit
Telefon: 0745.625.674
E-mail: ioan.nestian@pioneer.com

STUDII:
2001 – până în prezent
- Doctorand cu frecvenţă la disciplina de Fitotehnie a Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi de Medicină Veterinară Iaşi {titlul tezei de doctorat: „Cercetări privind
influenţa unor factori ecologici, biologici şi tehnologici asupra producţiei şi
calităţii seminţelor de in pentru ulei (Linum usitatissimum L.) în vederea
diversificării domeniilor de utilizare};
2001-2003 - Masterat în Protecţia plantelor în cadrul Facultăţii de Biologie din Iaşi
(Universitatea Al. I. Cuza – Iaşi);
1998-2001 - Cursurile de pregătire pedagogică organizate de U.S.A.M.V. Iaşi;
1996-2001 - Şef de promoţie al Facultăţii de Agricultură din Iaşi (973 media pe cei 5 ani de
studii şi media 1000 la examenul de licenţă);
1992-1996 - Liceul Agricol V. Adamachi Iaşi.
EXPERIENŢĂ:
1996 – 2001

Stagii de pregătire practică la SCDA Suceava şi Ferma Ezăreni;

1999 –

Bursă de studii DAAD la laboratorul de genetică şi biometrie al Universităţii din
Giessen, Germania;
Obţinerea a două proiecte de finanţare, unul cu C.N.C.S.I.S. (în valoare totală de
50 milioane lei) şi unul cu firma Essential Nutrient Research Company –
Wisconsin, SUA - în valoare totală de 6.000 dolari;

2002 – 2004

2004 –
2005 -

Bursă de studii SOCRATES la Colegiul din Rethel, Franţa, cu stagii de practică
la serviciul de consultanţă agricolă al regiunii Champagne-Ardenne;
Field supervisor la activitatea de castrat pentru firma PIONEER în zona Iaşi.

2005-până în prezent
Director de vânzări şi marketing – Pioneer Hi-Bred Romania

ABILITĂŢI:
Cunoaştere foarte bună a limbii engleze (scris, vorbit, citit);
Cunoştinţe foarte bune de operare PC (MS Office, Adobe Photoshop, Corel 11);
Cunoştinţe solide de instalare şi întreţinere a software-ului de pe calculatoare, a părţii
hardware şi a echipamentelor periferice;
Permis de conducere categoria B;

PASIUNI:
Limba engleză
Călătoriile
Geografia
Literatura rusă

