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Informaţii personale  

Nume / Prenume RÓZSA, Sándor  

Adresă(e) Localitate Aghireşu-Fabrici, Nr. 280/35, cod poştal 407010, Jud. Cluj 
România 

Telefon(oane) +40-264-357012 Mobil: +40-751-170299 

Fax(uri) +40-264-357012 

E-mail(uri) drd.rozsa.sandor@gmail.com, sanyi_aghires@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 07.07.1980 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Ianuarie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager general 

Activităţi şi responsabilităţi principale -organizarea activității de producție 
-asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților de producție, prin asigurarea necesarului de 
materii prime și materiale consumabile 
-managementul personalului, a PSI și SSM  
-desfacerea și prezentarea produselor finite la clienți 
-întocmirea raportărilor solicitate de instituțiile statului în termenele legale 

Numele şi adresa angajatorului SC CIUPERCARIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ciupercărie și producție legume în spații protejate, procesare legume-fructe 
  

Perioada August 2003 – Decembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Manager general 

Activităţi şi responsabilităţi principale -organizarea activității de producție 
-asigurarea desfăşurării în condiții optime a activităților de producție, prin asigurarea necesarului de 
materii prime și materiale consumabile 
-managementul personalului, a PSI și SSM  
-desfacerea și prezentarea produselor finite la clienți 
-întocmirea raportărilor solicitate de instituţiile statului în termenele legale 

Numele şi adresa angajatorului SC SERV PROD MIN SRL 
Aghireșu-Fabrici 

mailto:drd.rozsa.sandor@gmail.com
mailto:sanyi_aghires@yahoo.com
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ciupercărie și producție produse industriale 
 

Perioada Septembrie 1999 – August 2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor  

Activităţi şi responsabilităţi principale -profesor suplinitor la catedra de Educaţie Tehnologică 1999-2000 
-profesor suplinitor la catedra de Informatică şi Tehnologia Informaţiei 2000-2001 
-profesor suplinitor la catedra de Educaţie Tehnologică 2001-2003 
-membru în comisia judeţeană pentru Examenul Naţional de Capacitate (2000,2001,2002) 
(prelucrarea informatică a datelor) 
-membru în comisia judeţeană pentru Examenul Naţional de Bacalaureat (2000,2001,2002,2003) 
(prelucrarea informatică a datelor) 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Aghireşu-Fabrici 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  

Perioada Septembrie 2013 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legumicultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat 

  

Perioada Iulie 2013 – Iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul producţiei horticole în climat controlat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de master 

  

Perioada Septembrie 2009 – Martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master – Contabilitatea instituţiilor publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management financiar contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Spiru-Haret Bucureşti 
Facultatea de Management financiar contabil 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de master 

  

Perioada Septembrie 2011 – Iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master – Contabilitate de gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate de gestiune în industrie; contabilitate de gestiune în comerţ; teoria generală a 
contabilităţii de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universiatatea Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană” 
Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno Americană 
Facultatea de Contabilitate, relaţii financiar bancare şi valutare interne şi internaţionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de master 
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Perioada Septembrie 2006 – Iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Economist (Contabilitate, relaţii financiar bancare şi valutare interne şi internaţionale) 
Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilităţii; economie politică; bazele informaticii; proprietatea în economie; drept 
constituţional; bazele economiei comerţului; geografie economică şi mondială; economie modernă şi 
contemporană; drept comercial român; limba engleză; contabilitate financiară; bazele marketingului; 
tehnica negocierilor comerciale; finanţe publice; economia ţărilor UE; doctrine economice; doctrine 
politice; tehnica opraţiunilor bancare; managementul transporturilor, telecomunicaţiilor şi poştei; etica 
în afaceri; eficienţa investiţiilor; contabilitate de gestiune; economie mondială; monedă credit bănci; 
management bancar. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universiatatea Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană” 
Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno Americană 
Facultatea de Contabilitate, relaţii financiar bancare şi valutare interne şi internaţionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Perioada Septembrie 2000 – Iulie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în biologie şi ştiinţe agricole 
Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică; chimie; histoembriologie animală; morfologia şi anatomia plantelor; zoologia 
nevertebratelor; fizică şi agrometeorologie; limba engleză; biochimie; microbiologie; zoologia 
vertebratelor; botanică sistematică; psihologia educaţiei; educaţie interculturală;  
fiziologie vegetală; anatomia şi fiziologia omului şi a animalelor domestice; pedagogie; pedologie; 
tehnică experimentală şi câmp demonstrativ; informatică; agrochimie; genetică; protecţia plantelor; 
consiliere şi orientare şcolară şi profesională; metodica predării disciplinelor de specialitate; 
agrotehnică; tractoare şi maşini agricole; cultura legumelor; agroturism; drept, legislaţie agrară şi 
şcolară; cultura pajistilor şi a plantelor furajere; ameliorarea plantelor; herbologie; 
cultura pomilor şi viţei de vie; practică pedagogică; conservarea alimentelor; biotehnologii;  
ecologie şi protecţia mediului; cultura plantelor de câmp; creşterea animalelor; economie rurală; 
apicultură, sericicultură şi piscicultură; conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii; calitatea 
produselor alimentare; igiena animalelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Facultatea de Agricultură  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Perioada Septembrie 2000 – Iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei; Educaţie interculturală; Pedagogie; Consiliere şi orientare şcolară şi 
profesională; Metodica predării disciplinelor de specialitate; Drept, legislaţie şcolară; Practică 
pedagogică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Perioada 13.08.2012-19.08.2012 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect (COR 242101) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; Planificarea 
activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru 
proiect; Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; Managemntul riscurilor; Managementul 
echipei de peoiect; Managementul comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Lectoform consulting SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 
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Perioada 13.08.2012-19.08.2012 

Calificarea / diploma obţinută Expert fiscal (COR 241221) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Acordarea contribuabililor de asistenţă de specialitate în domeniul fiscal; Completarea declaraţiilor 
fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de încadrarea fiscală a contribuabililor; 
Pregătirea informaţiilor în vederea prelucrării fiscale şi realizarea prelucrării informaţiei fiscale; 
Stabilira bazei impozabile; Stabilirea încadrării fiscale a clientului; Verificarea documentelor fiscale şi 
contabile din punct de vedere legal. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Lectoform consulting SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  

Perioada 04.11.2011-11.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută Management financiar şi fiscal 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management financiar şi fiscal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Perform center 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  

Perioada 11.12-13.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Management – Managementul implementării sistemului de control şi audit intern 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Desfăşurarea activităţii de audit intern; Pregătirea profesională; Elaborarea planului de audit intern; 
Elaborarea documentelor specifice activităţii de audit intern; Planificarea activităţii de audit; 
Elaborarea raportului de audit intern 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Module Quality Consulting SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

  

Perioada 04.10.2010-19.10.2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator (COR 241205) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare; Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare opţionale; Managementul programelor de formare; 
Marketingul formării; Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor şi stagiilor de 
formare; Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formarom SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  

Perioada 30.03.2009 – 06.04.2009 

Calificarea / diploma obţinută Igiena şi securitatea muncii 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-factorii de risc şi bolile profesionale la locul de muncă 
-aplicarea regulilor de igiena individuală a muncii 
-aplicarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă 
-aplicarea procedurilor de urgenţă şi evacuare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comagro – Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 
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Perioada 15.11.2008 – 23.12.2008 

Calificarea / diploma obţinută Servant pompier 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-comunicarea la locul de muncă 
-munca în echipă 
-aplicarea NPM şi NPSI 
-conducerea autospecialelor de stins incendii 
-efectuarea activităţilor de pregătire 
-efectuarea activităţilor premergătoare intervenţiei 
-executarea intervenţiei 
-întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din înzestrare 
-prevenirea incendiilor 
-salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Alexia Consulting – Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 
Cod COR 516104 

  

Perioada 05.02.2007 – 28.02.2007 

Calificarea / diploma obţinută Inspector protecţia muncii 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-lucrul în echipă 
-planificarea activităţii proprii 
-organizarea activităţii de protecţie a muncii 
-asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă 
-asigurarea echipamentului individual de protecţie/lucru 
-prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a personalului 
-investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
-monitorizarea activităţii de protecţie a muncii 
-coordonarea activităţilor de intervenţie în cazuri de necesitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii Botoşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 
Cod COR 241204 

  

Perioada 19.07.2005 – 24.09.2005 

Calificarea / diploma obţinută Inspector resurse umane 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului 
-organizarea recrutării şi selecţiei personalului 
-întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat 
-întocmirea dosarului de pensionare 
-întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat 
-întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat, asig. sociale etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Computer School – Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 
Cod COR 342304 

  

Perioada Mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută ECDL Certificate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-concepte de bază ale tehnologiei informaţiei 
-utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor 
-procesare de text 
-Informaţie şi comunicare (internet şi poştă electronică) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL ROMANIA SA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

  

Perioada 23.11.1999 – 11.02.2000 

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere în contabilitate şi contabilitate asistată de calculator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-contabilitate financiară 
-contabilitate de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Computer School Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

  

Perioada septembrie 1995 – iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Programator (analist) – operator tehnică de calcul 
Atestat profesional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Informatică 
-Programare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Atestat profesional 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceza  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -spirit de echipă 
-o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei din învăţământ 
-capacitate de convingere, obţinută ca urmare a experienţei acumulate la seminarii de broker  
-capacitate de impunere, obținută ca urmare a experienţei din producție 
-sociabil 
-comunicativ 
-integrare rapidă în colectiv nou 
-gândire pozitivă, originală, competentă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-leadership 
-spirit organizatoric, experienţă în logistică 
-experienţă bună a managementului de proiect – manager de proiect finanțat prin Phare, al cărui 
beneficiar a fost Consiliul Local Aghireşu 
-bun organizator 
-organizat, meticulos şi atent la toate detaliile 
-apt de a acumula noi cunoştinţe 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice -utilizarea echipamentelor de intervenţie PSI 
-utilizarea echipamentelor şi a aparaturii de birou 
-realizarea de rețele informatice 
-realizarea de intervenţii minore în instalaţiile electrice şi termice 
-realizarea unor activităţi în atelierele mecanice şi de întreţinere 
-o bună cunoaştere a procesului de evaluare a riscurilor la locul de muncă 
-o bună cunoaştere a proceselor de control al calității (am implementat cu succes un sistem de 
siguranţă al alimentelor HACCP) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-o foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces, Outlook, 
Publisher) 
-o foarte bună stăpânire a aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator, Photo Shop) 
-o foarte bună stăpânire a aplicaţiilor de baze de date (FoxPro, Visual FoxPro) 
-cunoscător al limbajelor de progamare Turbo Pascal, C++) 
-o foarte bună stăpânire a aplicaţiilor de creeare a paginilor web  

  

Competenţe şi aptitudini artistice -muzica, aranjamente florale, grădini şi parcuri 
  

Alte competenţe şi aptitudini -înotul 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Activităţi de cercetare: / Publicaţii: 
 
Articole științifice publicate (sau în curs de publicare - acceptate) ca rezultat al cercetării 
doctorale: 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, RODICA SIMA, TINCUȚA-MARTA GOCAN, FELICIA-SUZANA BUTUZA-
BUMB, 2016, Research on the transfer material to obtain mycelium on the granular support at Agaricus 
blazei Murrill mushrooms, Lucrări științifice – seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, RODICA SIMA, TINCUȚA-MARTA GOCAN, ILEANA ANDREICA, 2016, 
The influence of culture technology on production and chemical content in Agaricus blazei Murrill 
mushrooms, Lucrări științifice – seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, RODICA SIMA, ILEANA ANDREICA, 
MELINDA RÓZSA, 2017, Mycelial biomass production of the sun mushroom Agaricus blazei Murrill, 
Current Trends in Natural Sciences, Universitatea din Pitești, acceptată, în curs de publicare. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, RODICA SIMA, ILEANA ANDREICA, 
MELINDA RÓZSA, 2017, Agaricus blazei Murrill mushroom compost study anaerobic and aerobic 
phases, Current Trends in Natural Sciences, Universitatea din Pitești, acceptată, în curs de publicare. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, RODICA SIMA, MELINDA RÓZSA, 2017, 
Increasing Agaricus blazei Murrill production by using Scytalidium thermophillum at compost 
preparation, Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, USAB Timișoara, acceptată, în curs 
de publicare. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, RODICA SIMA, MELINDA RÓZSA, 2017, 
Study on chemical composition of Agaricus blazei Murrill mushroom, produced on different substrates, 
Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, USAB Timișoara, acceptată, în curs de publicare. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, RODICA SIMA, V. LAZĂR, MELINDA 
RÓZSA, 2017, Influence of temperature and relative humidity on the studded Agaricus blazei Murrill 
mushroom compost, Current Trends in Natural Sciences, Universitatea din Pitești, acceptată, în curs 
de publicare.  
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, STELA DAVID, FELICIA-SUZANA 
BUTUZA-BUMB, 2016, Research on the influence of temperature on the growth of Agaricus blazei 
Murrill mushroom mycelium, Agriculture – science and practice, USAMV Cluj-Napoca, anul XXV, nr. 1-
2 (97-98), 53-57. 
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RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, STELA DAVID, FELICIA-SUZANA BUTUZA-
BUMB, 2016, Influence of pasteurization on different composts used for Agaricus ssp. mushrooms 
cultivation on changing the ammonia concentration and pH level, Agriculture – science and practice, 
USAMV Cluj-Napoca, anul XXV, nr. 3-4 (99-100), 34-39. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, STELA DAVID, FELICIA-SUZANA BUTUZA-
BUMB, 2016, Dynamic of Agaricus blazei Murrill mushroom mycelium growth, Journal of Horticulture, 
Forestry and Biotechnology, USAB Timișoara, 20(1), 120-122. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, STELA DAVID, FELICIA-SUZANA BUTUZA-
BUMB, 2016, Research on the biology of the Agaricus blazei Murrill mushroom mycelium, Journal of 
Horticulture, Forestry and Biotechnology, USAB Timișoara, 20(1), 123-126. 
 
RÓZSA S., D.N. MĂNIUȚIU, TINCUȚA-MARTA GOCAN, V. LAZĂR, RODICA-MARIA SIMA, ILEANA 
ANDREICA, MELINDA RÓZSA, 2017, The effect of processing on chemical constituents of Agaricus 
ssp. mushrooms, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, acceptată, în curs de publicare. 
 
Articole științifice publicate/în curs de publicare: 
 
RÓZSA S., MĂNIUȚIU D.N., GOCAN TINCUȚA-MARTA, LAZĂR V, SIMA RODICA, ANDREICA 
ILEANA, RÓZSA MELINDA, 2017, The effect of processing on chemical constituents of Agaricus ssp. 
mushrooms, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, articol acceptat, în curs de recenzare. 
 
RÓZSA S., MĂNIUȚIU D.N., GOCAN TINCUȚA-MARTA, SIMA RODICA, LAZĂR V, RÓZSA MELINDA, 
2017, Sunflower seed hulls, an alternative substrate for shiitake (Lentinula edodes) bag cultivation, 
Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti Publishing House, Pitești, România, articol 
acceptat, în curs de publicare. 
 
RÓZSA MELINDA, RÓZSA S., APAHIDEAN MARIA, MĂNIUȚIU D.N., SIMA RODICA, GOCAN 
TINCUȚA-MARTA, 2017, Improvement of spawn for shiitake mushroom (Lentinula edodes) cultivation 
in alternative substrates, Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti Publishing House, 
Pitești, România, articol acceptat, în curs de publicare. 
 
RÓZSA MELINDA, RÓZSA S., APAHIDEAN MARIA, MĂNIUȚIU D.N., RODICA SIMA, GOCAN 
TINCUȚA-MARTA, 2017, Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti Publishing House, 
Pitești, România, articol acceptat, în curs de publicare. 
 
GOCAN TINCUŢA-MARTA, ANDREICA ILEANA, LAZĂR V., RÓZSA MELINDA, UNGUREAN ANA-
MARIA,  RÓZSA S., 2017, Study on chemical composition of essential oil content at two lavender 
cultivars (Lavandula ssp.), Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti Publishing House, 
Pitești, România, articol acceptat, în curs de publicare. 
 
GOCAN TINCUŢA-MARTA, ANDREICA ILEANA, SIMA RODICA, RÓZSA MELINDA, RÓZSA S., 2017, 
Correlation between obtained production and yield of essential oil at two lavander cultivars (Lavandula 
ssp.), Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti Publishing House, Pitești, România, 
articol acceptat, în curs de publicare. 
 
BUTUZA-BUMB SUSANA-FELICIA, LUCA E., HOBLE ADELA, GOCAN TINCUȚA-MARTA, RÓZSA 
S., 2016, The influence of interactions of some technological factors on the onion crop, USAMV Cluj-
Napoca, anul XXV, nr. 1-2 (97-98), 63-69. 
 
BUTUZA-BUMB SUSANA-FELICIA, LUCA E., GOCAN TINCUȚA-MARTA, RÓZSA S., 2016, 
Morphological and physico-chemical aspects upon the onion crop, in Mihai Viteazu area, Cluj county, 
the average of the years 2014-2015, Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, USAB 
Timișoara, 20(1), 130-135. 
 
GOCAN TINCUȚA-MARTA, ANDREICA ILEANA, BUTUZA-BUMB SUSANA-FELICIA, LAZĂR V., 
RÓZSA S., 2016, Some aspectsfor obtaining natural fruit juice based on carrots, Journal of Horticulture, 
Forestry and Biotechnology, USAB Timișoara, 20(1), 34-37. 
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 RÓZSA S., MĂNIUȚIU D.N., SIMA RODICA, GOCAN TINCUȚA-MARTA, ANDREICA ILEANA, 2016, 
Research on the influence of hybrid, culture substrate and method of desinfection on oyster mushrooms 
– Pleurotus ssp., Lucrări științifice – seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 
BUTUZA-BUMB SUSANA-FELICIA, LUCA E., GOCAN TINCUȚA-MARTA, RÓZSA S., 2016, The 
influences of irrigation, fertilization and varieties in obtaining the onion crop in Mihai Viteazu area, Cluj 
county, in 2014, Lucrări științifice – seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 
GOCAN TINCUȚA-MARTA, ANDREICA ILEANA, RÓZSA S., BUTUZA-BUMB SUSANA-FELICIA, 
FĂRĂGĂU ANA, APAHIDEAN MARIA, 2016, Some aspects regarding the soluble dry substance in two 
varieties of carrots sown in Transilvania, after dehydration, Lucrări științifice – seria Agronomie, USAMV 
Iași, vol. 59. 
 
 BUTUZA-BUMB SUSANA-FELICIA, LUCA E., GOCAN TINCUȚA-MARTA, RÓZSA S., 2016, The 
influence of the interaction of some technological factors upon the onion crop, sown in 2015, Lucrări 
științifice – seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 
GOCAN TINCUȚA-MARTA, ANDREICA ILEANA, LAZĂR V., RÓZSA S., BUTUZA-BUMB SUSANA-
FELICIA, SIMA RODICA, 2016, Food quality of some vegetables and fruit juices, Lucrări științifice – 
seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 
RÓZSA S., MĂNIUȚIU D.N., LAZĂR V., GOCAN TINCUȚA-MARTA, ANDREICA ILEANA, 2016, The 
influence of pH and the source of nitrogen on the mycelial growth of the Pleurotus ostreatus mushrooms, 
Lucrări științifice – seria Agronomie, USAMV Iași, vol. 59. 
 

„Reînvierea naturii în mijlocul deşertului creat de om – Lacurile albastre” – Revista „Şcoala Clujeană” 
– Nr. 1-2 ianuarie 2000, (64-65), Editura Casei Corpului Didactic Cluj 
 

„Restauration naturelle de la vegetation dan la zone de la carriere Aghireşu, dep Cluj” – Proceedings 
of the Symposium Restoration Ecology University of Agricultural Sciences Timişoara, September 20-
23, 2001, (83-88), Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 
 

„The Re-birth of Nature in the Man-made Desert – The Blue Lakes” – Buletinul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Agricultură, vol. 55-56/2001, (238), Editura 
AcademicPres, Cluj-Napoca 
 
Cărţi  
 

„Muzeul naturii vol. 1 – Realizarea colecţiilor de plante”, Doina Stana, Rozsa Sandor – 2001 – Editura 
AcademicPres Cluj-Napoca 

„Mic dicţionar poliglot de terminologie botanică latină, română, engleză, franceză, germană, 
maghiară”, Doina Stana, Daniela Stana, Sandor Rozsa, Ana-Maria Florescu-Gligore – 2002 – Editura 
AcademicPres Cluj-Napoca 

„Curs de utilizare PC pentru începători”, Rozsa Sandor – 2003 – Editura Risoprint Cluj-Napoca 

„Uriaşi din lumea plantelor”, Rozsa Sandor si colab., 2005 – Editura Rustic Cluj-Napoca 

„Curiozităţi din lumea naturii – plante”, Rozsa Sandor si colab., 2005 – Editura Rustic Cluj-Napoca 

„Cum se face un ierbar...”, Rozsa Sandor, 2006 - Editura Rustic Cluj-Napoca 

„Cum se face un insectar...”, Rozsa Sandor, 2006 - Editura Rustic Cluj-Napoca 

„Cum se face un acvariu...”, Rozsa Sandor, 2006 - Editura Rustic Cluj-Napoca 

„Curs de utilizare PC – calculatoare personale”, Rozsa Sandor, 2008 - Editura Rustic Cluj-Napoca 

 
Manuale școlare și auxiliare: 
 
„101 idei pentru orele de abilităţi practice”, Sandor Rozsa, Elena Andron, Loredana Feurdean, 
Gabriela Vîntu, Cristian Lăpuşan – 2005 – Editura EtnoGraph Cluj-Napoca 
 
Cursuri universitare și caiete de lucrări practice: 
 
„Botanică – morfologia, ecologia şi sistematica plantelor”, Doina Stana, Rozsa Sandor – 2004 – 
Editura Rustic Cluj-Napoca 
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„Botanică – caiet de lucrări practice anatomia și morfologia plantelor”, Doina Stana, Cătălina Dan, 
Rozsa Sandor – 2017 – Editura AcademicPres Cluj-Napoca 
 
Simpozioane cu participare internațională: 
 
2017 iunie 21, ”KORONA GOMBANAPOK 2017 ORSZÁGOS-NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA”, 
(Conferința internațională a producătorilor de ciuperci), Demjen, Hungary 
 
2017 mai 25-26, International Symposium ”15 years of Forestry education academic in the Banat 
area”, Timișoara, România 
 
2017 aprile 20-21, International Scientific Symposium ”Current Trends in Natural Sciences”, University 
of Pitești, România 
 
2016 octombrie 20-22, International Scientific Congress, ”Științele vieții – o provocare pentru viitor”, 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iași ”Ion Ionescu De La Brad”, Iași, 
România 
 
2016 mai 26-27, International Symposium ”25 years of Biotechnology education and academic 
research in the Banat area”, Timișoara, România 
 
2016 iunie 22, ”KORONA GOMBANAPOK 2016 ORSZÁGOS-NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA”, 
(Conferința internațională a producătorilor de ciuperci), Demjen, Hungary 
 
2015 mai 17, ”KORONA GOMBANAPOK 2015 ORSZÁGOS-NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA”, 
(Conferința internațională a producătorilor de ciuperci), Demjen, Hungary 
 
2014 iunie 20, ”KORONA GOMBANAPOK 2014 ORSZÁGOS-NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA”, 
(Conferința internațională a producătorilor de ciuperci), Demjen, Hungary 
 
2001 septembrie 20-23 - Symposium Restoration Ecology University of Agricultural Sciences 
Timişoara, România 
 
2001 octombrie 25-27 – Symposium „Prospects of the 3rd Millenium Agriculture” Section 1. 
Agronomy, USAMV Cluj-Napoca, România 
 
 
 

 

 


