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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GROSU IONEL 
Adresă(e) Tomeşti., bloc 26 scara B, apartament 14, etaj 3, Iaşi, cod poştal RO-700527 

România 
Telefon(oane) +40232249203 

+40232407562 
Mobil: +40740 342286 

E-mail(uri) grosuionel@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 09.01.1983 
  

Sex Bărbătesc 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorat  în Ştiinţe Agricole, specializarea: Mecanizarea Agriculturii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Titlul tezei de doctorat ,, Cercetări privind stabilirea sistemei de maşini pentru mecanizarea lucrărilor 
solului în plantaţiile viticole şi pomicole”. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 
Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 13 iunie - 23 iulie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Specialist în Consultanţă şi Extensie în Agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

PAC Cadrul general, instituţii şi fonduri europene 
Cadrul instituţional pentru implementarea PAC în România 
Agricultură şi alimente 
Certificarea agroalimentară în România 
Agricultura şi Mediul Înconjurător 
Marketingul produselor agro-alimentare 
Managementul financiar al fermei 
Tehnici de comunicare şi metode moderne de consultanţă  
Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii Europene în viticultură  
Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii Europene în oenologie, vinificaţie şi produse vitivinicole  
Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii Europene în cultura arbuştilor fructiferi şi procesarea 
fructelor  
Tehnologii moderne şi reglementări ale Uniunii Europene în cultura arbuştilor fructiferi şi procesarea 
fructelor 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
Centrul de pregătire şi informare M.A.K.I.S. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Cursuri postuniversitare 

Perioada 2008 - 2010 
Calificarea / diploma obţinută Master în Horticultură specializarea: Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Producerea materialului săditor pomicol 
Producerea materialului săditor viticol 
Producerea seminţelor şi materialului de plantat legumicol 
Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol 
Managementul firmei plan de afaceri în domeniu 
Metode moderne de ameliorare şi statistică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 
Facultatea de Horticultură,  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2004- 2007 
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat / Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pomicultură / Viticultură / Oenologie / Floricultură / Legumicultură / Maşini horticole 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 
Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţionale 

ISCED 5 

Perioada 2001 - 2004 
Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diploma de inginer colegiu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Viticultură / Pomicultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 
Facultatea de Horticultură, Colegiul Universitar Agricol specializarea Viticultură Pomicultură 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţionale 

Studii universitare de scurtă durată 

Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute Engleză; Italiană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba italiană  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit  de echipă: membru în două colective de cercetare la granturi derulate în cadrul universităţii;  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse, planificarea şi realizarea unor activităţi 
organizatorice necesare unei bune desfăşurări a simpozioanelor ştiinţifice din cadrul universităţii 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Desfăşurarea activităţilor specifice unei exploataţii agricole şi activitatea de cercetare aferentă 
acesteia 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator PC pachetul de programe MS Office (Word,Excel,Powerpoint,Acces,Publisher,Outlook) 

  

Permis  de conducere Categoria B 2006 
  

Participare la expoziţii 
internaţionale 

International Agricultural Machinery Exhibition desfăşurat la Bologna Italia  în perioada 10-14 
noiembrie 2010 

Participare la training 
internaţional 

Stagiu de mobilitate externă cu practică în laboratoarele şi câmpurile experimentale ale 
departamentului DIPROV (Dipartamento di Produzione Vegetale) a Facoltà Agraria din cadrul 
Univesità degli studi della Tuscia loc. Viterbo Italia în perioada 1.10 2010 – 28.02.2011 

Experienţa acumulată în 
programe de cercetare 

Contract CEEX 37/2006 , valoare proiect 277.000 lei - Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor 
soiuri noi şi hibrizi de cireş în vederea îmbunătăţirii sortimentului naţional, care să valorifice resursele 
naturale în agricultura durabilă, perioada de derulare 2006-2008. 
 
Contract PN II - IDEI  cod 1141/2008, cod CNCSIS 1100, valoare proiect 80 000 lei - Promovarea 
viticulturii durabile în zona de NE a României, perioada de derulare 2008 – 2011. 

 

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 

Anexe Diploma de studii postuniversitare de specializare - Masterat 
Diploma de Inginer Diplomat 
Diploma de Inginer Colegiu 

 


