
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Petrișor Ciprian George 

Adresă(e) Sat Galșa, nr. 630, com Șiria, jud Arad 

Telefon(oane)  Mobil: 0741591227 

Fax(uri)  

E-mail(uri) geo_cip_81@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 26.05.1981 
  

Sex 
 

Stare civilă 

Masculin 
 
Căsătorit, un copil 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului USAMV Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Master-Proiectare, amenajare și întreținere spații verzi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spaţiilor verzi, Amenajarea teritoriului şi 
desen Compoziţii florale în amenajarea spaţiilor verzi Tehnologii speciale de întreţinere a spaţiilor verzi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Educaţie şi formare  
  



Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 
 
 

2005-2009 
Inginer horticol, Licență 
Pomicultură, Floricultură, Viticultură, Legumicultură, Entomologie, Fitopatologie 
 
USAMV Cluj-Napoca 
 
 
 
 
 
2000-2004 
Teolog, Licență 
Teologie dogmatică, Morală, Istoria religiilor, Limba greacă, Limba latină, Liturgică 
 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad 
 
 
 
 

  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Foarte bună  Foarte bună  Foarte bună  Foarte bună  Bună 

Limba franceză   Medie  Medie  Medie  Medie  Slabă 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate bună de a interacționa cu colegii de echipă,  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric bine dezvoltat pe parcursul anilor de facultate, ca șef de an, iar mai apoi ca și 
cadru didactic în perioada practicii cu studenții.   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Spirit practic bine dezvoltat 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Internet, Word, Excel, Correl draw, Realtime landscaping architect 

Permis(e) de conducere A, B,  
  

 


