Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

RADU Oprea

Adresa

482 C, Rediu Tătar, 709382, IAŞI, ROMÂNIA

E-mail

opricaradu@yahoo.com

Cetăţenia
Data naşterii
Sex

română
25/08/1966
M

Aria ocupaţională învăţământ superior
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1993-prezent
asistent universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

predare lucrări practice, coordonare practică de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Învăţământ superior
1991-1993
Inginer agronom
avertizarea şi coordonarea activităţii de protecţia plantelor
Inspectoratul de Protecţia Plantelor Bacău
protecţia plantelor
1989-1991
Inginer agronom, şef de fermă
Managementul unei ferme vegetale

Numele şi adresa angajatorului

Direcţia Agricolă Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

producţie în agricultură

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate
/ competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

1985-1989
Inginer agronom / diploma de inginer
botanică, fiziologia plantelor, genetică, ameliorarea plantelor, fitotehnie, pedologie, agrotehnică,
topografie, îmbunătăţiri funciare
managementul producţiei agricole
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi
studii universitare de licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

limba română
Germană, engleză

Autoevaluare
Nivel european (*)

Germană
Engleză

Înţelegere
Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

B2

B2

B2

B1

B1

B2

B2

B2

B1

B1

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Comunicare, integrare, colaborare, responsabilitate, respect reciproc, lucrul în colective diferite
Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse, planificarea şi realizarea unor activităţi

Desfăşurarea activităţilor specifice unei ferme vegetale
Utilizator PC / Microsoft Office Word , Excel, Power Point, Internet

Categoria B, 1991

