CURRICULUM VITAE
INFORMAȚII PERSONALE
Nume

POPA PETRU

Adresă

Nr. 91, Str. Viticultori, cod poştal 700490,
Iaşi, România

Telefon

0232278004, 0745513909

Fax

‐0232219080

E‐mail

‐

Naționalitate

ROMÂNĂ

Data naşterii

15 martie 1965

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

* Perioada ( de la – pănă la )
* Numele şi adresa angajatorului

* Tipul activității sau sectorul de
activitate
* Funcția sau postul ocupat

* Perioada ( de la – pănă la )
* Numele şi adresa angajatorului

* Tipul activității sau sectorul de
activitate
* Funcția sau postul ocupat

1996‐2008
UŞAMV IAŞI‐
STAȚIUNEA DIDACTICĂ
Str. Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, Iaşi,
România
Învățământ superior
Inginer horticol
Responsabil Compartimentul Administrare
Baze de practică Ferma Horticolă V.
Adamachi

1983‐1996
SC VINIFRUCT COPOU SA IAŞI
Str. Viticultori, nr. 5, Iaşi
România
Gestiune patrimoniu, coordonare activități
tehnice şi administrative
Tehnician viticultor

EDUCAȚIE ŞI FORMARE
*Perioada ( de la – pănă la )

2007‐2008

* Numele tipului instituției de
învățământ şi al organizației
profesionala prin care s‐a
realizat formarea profesională

Universitatea de Ştiințe Agricole şi
Medicină Veterinară Iaşi

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaționale

Agronomie
Producerea semințelor şi materialului
săditor horticol

* Tipul calificării/diploma
obținută

Diplomă de master

* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învățământ

Învățământ superior postuniversitar

*Perioada ( de la – pănă la )

08 martie 2003‐ 08 mai 2003

* Numele tipului instituției de
învățământ şi al organizației
profesionala prin care s‐a
realizat formarea profesională

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaționale

Management general

* Tipul calificării/diploma
obținută

Certificat de absolvire

* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învățământ

Cursuri postuniversitare

*Perioada ( de la – pănă la )

1992‐1997

* Numele tipului instituției de
învățământ şi al organizației
profesionala prin care s‐a
realizat formarea profesională

Universitatea de Ştiințe Agricole şi
Medicină Veterinară Iaşi
Facultatea de Horticultură

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaționale

Horticultură

* Tipul calificării/diploma
obținută

Inginer horticol, Diplomă de licență

* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învățământ

Învățământ superior

*Perioada ( de la – pănă la )

1979‐1983

* Numele tipului instituției de
învățământ şi al organizației
profesionala prin care s‐a
realizat formarea profesională

Liceul Agricol Iaşi

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaționale

Industrie alimentară şi horticultură

* Tipul calificării/diploma
obținută

Horticultor‐ mecanizator/Diplomă de
bacalaureat

* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învățământ

Studii medii

APTITUDINI ŞI COMPETENȚE PERSONALE
dobândite in cursul vieții şi
carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr‐un
certificat sau o diplomă

Bun organizator

Limba maternă
Limbi stăine cunoscute
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi

Limba română
Limba franceză

Permis de conducere

Categoria B şi F

