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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2012 – prezent

Apicultor într-un proiect european
Onofrei Costin PFA, Tulcea (România)
Activitatea a început cu un efectiv de 6 familii de albine din rasa Apis meliffica carpatica ajungând
până în data depunerii proiectului la un număr de 25 familii de albine Creşterea familiilor de albine se
face in sistem pastoral cu deplasarea stupinei la 3-4 culesuri principale, respectiv rapita, salcam, tei si
floarea soarelui, iar în golurile de producţie, amplasarea acestora în zona de baltă, câmp şi pădure la
cules de întreţinere, asigurat de flora spontană sau de cea cultivată pe suprafeţe mici.
Familiile de albine sunt adapostite în stupi orizontali cu 15 rame tip STAS şi sunt înscrise în Registrul
Agricol al Primariei MURIGHIOL.
Activitatea în stupina, în raport cu ciclul evolutiv şi activitatea familiei de albine, cuprinde mai multe
etape şi anume:
- Perioada creşterii si pregătirii albinelor pentru iernare, care incepe în a treia decadă a lunii iulie, odată
cu terminarea culesului de producţie, şi se încheie la sfârşitul lunii octombrie când încetează creşterea
puietului;
- Perioada de iernare, care include doua faze:
a) Repaosul de iernare care începe la şfarsitul lunii octombrie când a eclozionat ultimul puiet şi se
termină în a treia decadă a lunii ianuarie când familia de albine începe să crească din nou puiet.
b) Înlocuirea albinelor care au iernat care începe în a doua parte a lunii ianuarie şi ia sfarşit în a doua
parte a lunii aprilie când toate albinele de iernare au fost înlocuite;
- Perioada de dezvolatare maximă a familiei de albine, de înmulţire prin roire si valorificare a culesului
de producţie. Începe în a treia decadă a lunii aprilie şi durează până la terminarea ultimului cules de
producţie adică la începutul lunii august.
Competenţele necesare acestei actvităţi le-am obţinut în urma unui atestat cu profil apicultura obţinut
prin participarea la un curs de pregătire profesională finanţat prin Măsura 111 „Formare profesională,
informare şi difuzare de cunoştinţe”, cursul de Managementul exploatatiei apicole.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2012 – prezent

Diplomă de licenţă
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Bucureşti
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Discipline generale:
-Analiză matematică,Bazele electrotehnicii,Teoria transmisiunii informaţiei,Fizică,Chimie,Structuri de
date şi algoritmi,Programare obiect orientata
Discipline profesionale:
-Arhitectură microprocesoarelor,Circuite integrate digitale şi analogice ,Dispozitive şi circuite
electrice ,Semnale şi sisteme, Prelucrare Digitală a Semnalelor

2006 – 2010

Diplomă de Bacaluareat
Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Tulcea (România)
Matematică/Informatică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Franceză

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

Rusă

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

spirit de echipa dobândit în urma extracţiei şi prelucrării mierii precum şi în urma perioadei petrecute în
cadrul clubului local de fotbal profesionist în perioada 2000 - 2004

Competenţe
organizaţionale/manageriale

spirit organizatoric în cadrul activităţii apicole

Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice

Permis de conducere

O bună cunoaştere a ultilizării instrumentelor de prelucrare şi extracţie a mierii.
O bună poziţionare a stupinei pentru o maximizare a producţiei.
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office(Word,Excel,PowerPoint,Access)
Cunoştinte bune de programare in limbajele C,C++
Familiar cu platforma de dezvoltare LabVIEW

A, B
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