Curriculum Vitae
I. INFORMAŢII
PERSONALE
- Numele
- Adresa
- Telefon
- E-mail
- Data nașterii
- Cetățenia

GROZA RADU - ALEXANDRU
Str. Cerbului, Nr. 13, Zalău, Jud. Sălaj, România
0755 85 89 84
radugroza@ymail.com
17.04.1986
Română

II. EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
- Data
- Numele angajatorului

mai 2011 – prezent
S.C. Ecoinspect S.R.L., Cluj-Napoca

- Tipul activității și poziția
ocupată

INGINER , INSPECTOR

-Atribuții

Derularea inspecțiilor pe teren în funcție de:
 Regulamentele CE 834/2007 și CE 889/2008
ale Consiliului European
 Standardul Bio.suisse - cu certificare prin
Bio.inspecta – Elveția
 USDA NOP - cu certificare prin Bio.inspecta
– Elveția
- Pregătirea documentației aferente fiecărei inspecții
în parte.
- Ajutarea departamentului administrativ, ori de cate
ori este necesar, pentru buna desfășurare a activității.
- Menținerea legăturii cu clienții firmei.
- Prelevarea de probe pentru analize, la unitățile cu
grad de risc ridicat.

- Realizări

- Derularea inspecțiilor la cele mai mari unități și cu
înalt grad de risc, din domeniul agriculturii ecologice,
atât producători, procesatori, cât și mari retaileri.

-Beneficii

- Deprinderea unor bune abilități de derulare a
procesului de inspecție, cu atenție la detaliu.
- O bună comunicare cu persoanele responsabile cu
managementul calității, din cadrul societăților
inspectate.
- Dezvoltare a conceptelor de agricultură durabilă.

- Data
- Numele angajatorului

ianuarie 2010 – februarie 2011
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare agricolă Turda

- Tipul activității și poziția
ocupată

INGINER, ASISTENT CERCETARE

-Atribuții

- Organizarea muncii de echipă în teren și împărțirea
sarcinilor de serviciu, tehnicienilor.
- Supravegherea bunei desfășurări a lucrului la nivel
de laborator și câmp experimental.
-Transpunerea în realitate a aspectelor transmise de
superiori.

- Realizări

- Participarea la al optulea Simpozion Științific
Internaţional, derulat la Debrecen - Ungaria, cu
lucrarea "Producția de boabe și calitatea hibrizilor de
porumb din diferite grupe FAO de maturitate",
lucrare publicată în 2010 în revista Acta Agraria
Debrecenensis, ISSN: 1588-8363

-Beneficii

- O bună dezvoltare personală și profesională.
Deprinderea unor bune abilități de comunicare cu
persoanele din echipă, pentru realizarea muncii.

III. STUDII
- Data
- Numele instituției
- Specializarea
- Data

octombrie 2011 – prezent
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură
Doctorat în domeniul protecției plantelor
octombrie 2009 – februarie 2011

- Specializarea

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură,
Master în protecția plantelor

- Act

Diplomă de masterat

- Numele instituției

- Data
- Numele instituției
- Specializarea

octombrie 2005 - iulie 2009
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură
Horticultură
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- Act

Diplomă de licență
Data

septembrie 2001 - iunie 2005

- Numele instituției

Liceul pedagogic "Gheorghe Șincai" Zalău

- Specializarea

Uman, secția de engleza

- Act

Diplomă de bacalaureat

IV. LISTA DE LUCRĂRI
PUBLICATE
1.
Groza Radu Alexandru, Carmen Emilia Puia,
2012, General Aspects about Pesticides Residues
in Fruits and Short Description of Organic
Farming versus Conventional Farming,
ProEnvironment 5 (2012) 95-98
2.
Groza Radu Alexandru, Carmen Emilia Puia,
2015, The Fungistatic Effect of Plant Extracts
Against Monilinia fructigena (Aderhold Et Ruhl)
Honey Ex Whetzel as Causal Agent of Brown Rot,
Bulletin USAMV series Agriculture 72(1)/2015
3.
Groza Radu Alexandru, Carmen Emilia Puia,
2015, The Influence of the Phytosanitary
Treatments Applied During Vegetation Period, on
the Decay of the Stored Apples, Bulletin USAMV
series Agriculture 72(1)/2015
V. ABILITĂŢI
- Limba maternă
- Alte limbi străine cunoscute:
 nivel
(scris, vorbit, citit)

Română
Engleza
Avansat, avansat, avansat
Germana

 nivel
(scris, vorbit, citit)

- Cursuri, atestate

Începător, Începător, Începător

- Certificat de atestare profesională pentru
activități de prestări de servicii cu produse de
protecția plantelor din grupele de toxicitate: foarte
toxice T+, toxice T, nocive Xn, iritante Xi, sau fără
clasificare de periculozitate
- Certificat de atestare profesională pentru
activitatea de utilizare a produselor de protecția
plantelor din grupele de toxicitate: foarte toxice T+ și
toxice T
3

- Certificat de atestare profesională pentru
activități de comercializare a produselor de protecția
plantelor
- Aptitudini și competențe
sociale

- Capacitatea de a lucra în grup, pentru a alcătui o
echipă unită și eficientă
- Deprinderea de comunicare orală și în scris, precum
și de ascultare activă și eficientă

- Aptitudini și competențe
tehnice

- Cunoștințe de operare PC (Windows- Microsoft
Office: Word, Excel, Power Point; Internet Explorer)
- Cursuri ECDL, promovate cu certificat Equal Skills

- Alte aptitudini și competențe

- Capacitate de efort, sensibilitate la detaliu,
flexibilitate în abordarea problemelor, inițiativă,
gândire critică
- Cunoștințele și aptitudinile necesare în amenajarea
spațiilor verzi
- Practică de producție în: pomicultură, viticultură,
floricultură și legumicultură
- Experiență în cultura și ameliorarea porumbului

VI. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
- Capacitate și deprindere de a conduce autovehicule
- permis de conducere cat. B, din anul 2004
- permis de conducere a tractorului
- Interese personale
- muzica, călătoriile
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