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INFORMAŢII PERSONALE Vararu Florin 
 

  

 Str. General Emanoil Dascalu, Nr 2A, Miroslava, Iasi 

 0232269347     0748074154        

 vararuflorin@gmail.com 

Sexul M | Data naşterii 31/05/1983 | Naţionalitatea Romana  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Septembrie 2015 - prezent  Sef secție vinificație  

S.C. Agroindustriala Bucium S.A.  

▪ coordonare activitate centru vinificație (crearea vinului și coordonarea fluxului tehnologic de 
vinificație); 

Tipul sau sectorul de activitate Producție vin, distilate și vinuri efervescente.  
 

Aprilie 2015 – Septembrie 2015 Asistent Manager  

S.C. Bucium Tour S.R.L.  

▪ coordonare activitate centru vinificație (crearea vinului și coordonarea fluxului tehnologic de 
vinificație); 

Tipul sau sectorul de activitate Producție vin, distilate și vinuri efervescente.  

 

2010 – 2012 

 

 
Montator ansamble  

 S.C. Akkord Toutti S.R.L.  

  Montaj mobilier 
 

Tipul sau sectorul de activitate Producție vin, distilate și vinuri efervescente. 
 

  2008 – Septembrie 2010 Manager  

 Nicks Cheesesteak  

 ▪ coordonare activitate restaurant 

 
Tipul sau sectorul de activitate Restaurant.  

Octombrie 2012 - prezent  Doctorand     

USAMV Iasi, domeniul Horticultura 

 

Septembrie 2013 – Martrie 2014  Stagiu de pregătire doctorală în cotutelă  

University of Cordoba, Cordoba, Spania 

▪ Pregatire specifica pentru studii doctorale 
 

2006 - 2008  Diploma de Master, Tehnologia si controlul calitatii bauturilor  

USAMV Iasi, Facultatea de Horticultura 

▪ Tehnologia bauturilor nealcoolice  

▪ Tehnologia bauturilor alcoolice 

▪ Tehologia distilatelor 

▪ Controlul calitatii bauturilor, etc 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

2005 - 2007  Diploma de Master, Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Facultatea de Biologie 

▪ Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor terestre 

▪ Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor palustre  

▪ Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor acvatice, etc 

2001 - 2005 Diploma de Licenta, Biologie-Geografie  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Facultatea de Biologie 

▪ Zoologia nevertebratelor, zoologia vertebratelor 

▪ Anatomia umana si comparata 

▪ Botanica 

▪ Microbiologie 

▪ Biochimie 

▪ Chimie organica si anorganica, etc 

Limba(i) maternă(e) Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2 C1  C1  C1  B2   

  

Spaniola B2  B1  B1  B1  B1  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin  participarea la diferite simpozioane si conferinte de 
specialitate 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ lucru in echipa  

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil de o echipă de 15 persoane) 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™,  

▪ competente de lucru cu platforma Statgraphics pentru statistica avansata 

▪ competente de lucru cu Chemstation (pentru analiza datelor de specialitate furnizate de GC-MS) 

Alte competenţe  ▪ competente de redactare a unui articol stiintific dobandite in stagiul de pregatire in Spania 

▪ competente de service primar si mentenanta aparatura de laborator (dobandite in timpul stagiului de 
pregatire din Spania) 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

Publicaţii 

 

▪ Un articol ca prim autor in ”Vitis”, cu factor de impact 0.8; 

▪ Un articol ca prim autor in ’’Food Chemistry’’, cu factor de impact 3.391, in curs de publicare; 

▪ 5 articole ca prim autor in reviste cotate BDI; 

▪ 13 articole ca autor secund sau coautor in reviste cotate BDI; 

▪ 1 capitol de carte ca prim autor; 

▪ Participarea cu lucrări științifice la nouă conferințe internaționale de specialitate. 

   


