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INFORMAŢII PERSONALE ARSENE CONSTANTIN-ILIUȚA  
 

 str. Hlincea, nr. 12, Iași (România)  

 o727855594     

arseneiliuta@gmail.com  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

22 februarie 2007–01 septembrie 
2009 

agronom consultant 

SC BAPRO-AGRO SRL, Iași (România)  

Vanzarea produselor acestei companii, stabilirea impreuna cu fermierii a planului de fertilizare necesar 
desfasurarii activitatii acestora, întocmirea proiectelor de finantare pe masurile 121 si 123, a dosarelor 
de achizitie si a dosarelor de plata, elaborare memoriilor justificative, a cererilor de finantare, a 
bugetelor de venituri si cheltuieli, etc 

24 iunie 2006–09 februarie 2007 inginer agronom 

SC AGROTERM SRL TRAIAN, Bacau (România)  

organizarea activitatilor zilnice, intocmirea actelor din sectorul vegetal al fermei, intocmirea 
asolamentului din ferma si a planului de fertilizare, stabilirea tehnologiei de cultivare si a nivelului de 
inputuri necesare sectorului vegetal al fermei stabilirea impreuna cu departamentul economic a 
bugetului necesar desfasurarii procesului de productie di departamentul care il conduceam 

20 iulie 2005–01 septembrie 2005 tehnician agricol 

S.C. ASTRA Trifești S.R.L.,  

supravegherea lucararilor de castrat porumb si purificare biologica la floarea soarelui 

01 octombrie 2010–prezent  doctorand  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”,, Iași  

01 septembrie 2001–15 iunie 
2006 

inginer agronom  

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad, Iași (România)  

 

1997–2001   

GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU" VALENII DE MUNTE, Vălenii 
de Munte (România)  

 

Limba(i) maternă(e) română 
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Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C1 C1 B2 B2 B2 

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

Competenţe de comunicare  - Spiritul de echipă;  

- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă in străinătate;  

- O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de agronom consultant. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 

Competenţe informatice  - O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);  

- Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (PhotoShop™). 

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

