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Informaţii personale  

Nume / Prenume ALEXANDRU LULU CĂTĂLIN 

Adresă    IAȘI, STR.CIURCHI, NR.117F,BL.S1, SC.B, ET.4, AP.3 

 Mobil: 0742936181  

Fax - 

E-mail  lulu75cata@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 14.03.1975 

  

Sex masculin 

Experienţa profesională  

  

Perioada 2001-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer horticol  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

șef fermă viticolă și material săditor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași. 

Perioada 2000–2001 

Funcţia sau postul ocupat  profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 educație și coordonare grupuri de elevi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Școala Gimnazială ”Gh.Ciobanu”, com.Andrieșeni jud.Iași (România) 

 
Educaţie și formare 

 
 

Perioada 

 
 
 
 
2012–Prezent 

Calificarea / diploma 
obţinută 

doctorand - 
bursă doctorală în cadrul proiectului POSDRU - Programe doctorale și 
postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare 
în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale societății bazate pe 
cunoaștere  
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 domeniul de doctorat:Viticultură 

 specializarea doctorală:Viticultură și Oenologie 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

Perioada 

Facultatea de Horticultură, Universitatea de Stiinte agricole si Medicina Veterinară 
« Ion Ionescu de la Brad » Iasi, Iași (România) 

 
 
 
 2010 

Calificarea / diploma obţinută atestat producere material săditor viticol  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Inspectoratul Teritorial pentru  Calitatea semințelor și Materialului săditor Iași 
 

Perioada 1993-1998 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de Inginer seria R nr.0018303 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

profilul agricol, specializarea Horticultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ 
„ION IONESC DE LA BRAD” IAȘI 
Facultatea de Horticultură 
 

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de bacalaureat, seria I nr. 179848 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Practică profesională în domeniul tehnologiilor agricole  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Agricol „Haralambie Vasiliu” Podu Iloaiei . 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleza   B2  B1  B1  B1  B1 

Franceza   B1  B1  B1  B1  B1 

 Niveluri:A1/A2:utilizator elementar; B1/B2:utilizator independent; 
C1/C2:utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, 
punctualitate. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 bune competențe organizaționale; 

 excelente abilități de conducere și coordonare; 

 perseverență, capacitatea de a învăța  repede lucruri noi; 

 dorință de implicare în diverse proiecte; 

 îndrum activitatea tehnică din ferma de producție viticolă și material 
săditor; 

 răspund de conservarea, folosirea integrală, rațională și eficientă a fondului 
funciar aflat în administrare; 

 organizez activitatea zilnică de producție asigurând utilizarea integrală a 
mijloacelor de lucru și a forței de muncă angajate; 

 aplic în producție rezultatele sectorului de cercetare; 

 organizez campania de altoit; 

 răspund de calitatea materialului săditor; 

 organizez procesul de depozitare și valorificare a producției de vițe altoite 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor  Microsoft Office (Word, Excel, Acces și 
PowerPoint). 
Cunoștinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (PhotoShop). 

  

Alte informații  Căsătorit și tată a doi copii 
Hobby-uri: șah, fotbal, lectură, muzică. 

  

Permis de conducere Categoria B  

 
 
 
 
 
21.09.2015                                                                                                                    Lulu Cătălin Alexandru  


