
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  
Nume / Prenume Tomos Lavinia Ioana  

Adresă(e) pentru corespondenta  Poieni, nr. 264, jud.Cluj, România 
Telefon(oane) 0264.596.384 int 387   

Fax(uri)  
E-mail(uri)  lavinia_barnutiu@yahoo.com     

  
Naţionalitate(-tăţi)  Românǎ 

  
Data naşterii  01.02.1985 

  
Sex feminin 

  
Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca/ Drd.Biotehnolog 

  
Perioada 1 octombrie 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Drd. Ing. biotehnolog 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati in cadrul laboratorului de Apicultura si Sericicultura 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, cod 
postal 400372, web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792 

Perioada 17 noiembrie 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare în biotehnologii pentru agriculturǎ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analize fizico-chimice, spectrofotometrice, microbiologice  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, 400372, 

web site: www.usamvcluj.ro; tel. 0040264-596384; Fax. 0040264-593792 

Perioada 01 iulie 2009 - 16 octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat inginer biotehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intocmirea documentelor pentru controlul oficial al ovinelor, 

Incasarea cotizaţiilor, 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine OVIS Sǎlaj 

Perioada 28 martie 2009 - 30.06.2009 

Funcţia sau postul ocupat sef vanzari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea stocurilor de marfǎ, întocmirea recepţiilor, 

Numele şi adresa angajatorului SC. VAME SRL, Zalau, jud. Salaj 

Perioada 16 octombrie 2008 – 27 martie 2009 



Funcţia sau postul ocupat inginer zootehnist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea temperaturii din hale, a ventilaţiei, administrarea cu furaj, întocmirea facturilor şi a 

documentelor pentru livrarea, recepţia furajului  

Numele şi adresa angajatorului SC. FLAVOIA. SRL, Hereclean, jud Sǎlaj 

Perioada 1 iulie – 1 septembrie 2005, 1 iulie – 1 septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat practica 

Activităţi şi responsabilităţi principale cules şi sortat afine 

Numele şi adresa angajatorului Germania la ferma Wichmans’ Hof 

Perioada 15 mai – 15 noiembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat practicǎ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul calitǎţii la cǎpşuni, zmeurǎ, mure 

Numele şi adresa angajatorului Anglia la ferma Sidnall Farm 

Educaţie şi formare     
Perioada Octombrie 2003 – iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer diplomat biotehnolog 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Discipline de baza: Biochimie, Botanicǎ sistematicǎ, Geneticǎ, Inginerie Geneticǎ, Microbiologie; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

Perioada Octombrie 2008 – februarie 2010 
Calificarea / diploma obţinută Masterat – Inginerie geneticǎ şi biotehnologii de reproducţie aplicate în producţia animalelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie genetica, culturi de celule, reproducţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

Perioada Septembrie 1999 – iunie 2003 
Calificarea / diploma obţinută Tehnician în transporturi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Grup Scolar Alesandru Papiu – Ilarian, Zalǎu, Sǎlaj 

Aptitudini şi competenţe personale - munca intr-un domeniu de actualitate si de  perspectiva, la un   nivel corespunzator 

- dobandirea de noi cunostinte tehnice si optima lor conjugare cu aptitudinile personale 

Limba(i) maternă(e)  Românǎ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Englezǎ, Francezǎ 
 

 
 

 
Ascultare 

 
 

 
Citire 

 
 

Participare la 
conversaţie 

 

Discurs oral 
 

     Exprimare scrisă 
 

Limba engleză mediu mediu mediu mediu mediu 
Limba francezǎ elementar elementar elementar elementar elementar 

 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de lucru, spirit de lucru pentru munca in echipa  



 
 
 
 

Data: 14.10.2013                                                                                                               Semnǎtura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
creativitate, capacitate de lucru, ambitioasa, optimista,sociabila, perseverenta,  

imi place sa invat pentru a fi  in permanenta la curent cu noutǎţile 

  
Competenţe şi aptitudini tehnice Buna cunoaştere a metodelor de lucru şi aparaturii  pentru realizarea analizelor  pentru 

diferite produse alimentare şi produse apicole. 
 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Buna stapânire a programului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Origin 7, Minitab 
16 

  
  

Hobby Lectura, muzica, internetul, animalele, florile 
  

Permis(e) de conducere Categ. B obtinut in 19.11.2004 
  

  
  


