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CURRICULUM
VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume GRĂDINARIU FLORIN MARCEL

Adresă IAŞI, STR. ROŞIORI NR. 6
Telefon 0740899417

E-mail gradinariu@gmail.com
Stare civila Căsătorit

Naţionalitate Română
Data naşterii 14.03.1985

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

Perioada (de la – până la) 2009 – 2012
Nivelul studiilor Doctorat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” Iaşi
Facultatea de Horticultură

Specializare Protecţia plantelor

Perioada (de la – până la) 2010 – 2012
Nivelul studiilor Masterat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Silvicultură

Specializare Managamentul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului

Perioada (de la – până la) 2004 – 2009
Nivelul studiilor Licență

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Silvicultură

Specializare Silvicultură

Perioada (de la – până la) 2000 – 2004
Numele şi instituţiei de învăţământ Grup Şcolar Silvic Câmpulung Moldovenesc

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Engleză (nivel avansat)
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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la) 22.04.2010 – prezent
Functia

şi responsabilitati
Redactor şef (activitate de voluntariat)
Redactarea articolelor, realizarea de interviuri, monitorizare de
presă, identificarea de parteneri, conducerea echipei de redacţie.

Numele şi domeniul companiei Ziarul de Mediu (proiect implementat de către Asociaţia Biosilva,
organizaţie nonguvernamentală din domeniul protecţiei mediului,
ecologiei, silviculturii şi a turismului ecologic.)

Perioada (de la – până la) 02.09.2009 – prezent
Functia

si responsabilitati
Inginer silvic (normă de 2 ore/zi)
Întocmire documente cu regim special, verificare achiziţii masă
lemnoasă, responsabil protecţia muncii

Numele şi domeniul companiei SC TEMPORA NOVA SRL

Perioada (de la – până la) 10.10.2007 – 31.08.2009
Functia

si responsabilitati
Administrator
Responsabilităţi de conducere a societăţii, semnarea contractelor
cu clientii.

Numele şi domeniul companiei SC TEMPORA NOVA SRL

Perioada (de la – până la) 10.03.2006 - 30.10.2008
Functia

si responsabilitati
Director, Redactor şef
Coordonarea echipei de redacţie, redactarea de articole,
realizarea de interviuri, realizarea activităţii de DTP a ziarului.

Numele şi domeniul companiei Ziarul “STUDENTESC” editat în cadrul Universităţii “Ştefan
cel Mare” din Suceava.

Perioada (de la – până la) Martie 2005 – ianuarie 2006
Functia

si responsabilitati
Redactor
Redactarea de articole, monitorizare de presă.

Numele şi domeniul companiei Ziarul studentesc “20 USV” editat în cadrul Universităţii
“Ştefan cel Mare” din Suceava.

EXPERIENŢA
ÎN ORGANIZAŢII ŞI ALTE FORURI

Preşedinte al Asociatiei BIOSILVA (decembrie 2008 –
prezent).
Student Senator în Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare”
din Suceava (octombrie 2006 – octombrie 2010).
Preşedinte al Asociatiei Studentilor din Universitatea
Suceava (06.10.2004 - 01.04.2008).
Student reprezentant în Consiliul Academic al Facultăţii
de Silvicultură (octombrie 2006 – ianuarie 2008).
Reprezentant al Asociaţiei Studenţilor Ecologişti Români –
Filiala Suceava (martie 2007 – ianuarie 2008).
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Membru în Consiliul Executiv al FeStUS (Federaţia
Studenţilor din Universitatea Suceava) (noiembrie 2005 –
iunie 2006).

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Operare PC (MICROSOFT OFFICE, COREL DRAW, ADOBE
PHOTOSHOP, MACROMEDIA FLASH, PRO SHOW GOLD, SAGA)
Atestat profesional de tehncian în silvicultură.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Am fondat Asociaţia BIOSILVA cu activitate în domeniul
protecţiei mediului, silviculturii şi ariilor protejate care îşi
desfăşoară activitatea în Regiunea de Nord – Est a
României.
Am organizat mai multe conferinţe, dezbateri, seminarii şi
traininguri pe diferite teme.
Am organizat şi coordonat mai multe evenimente ca
administrator al SC Tempora Nova SRL.
Am coordonat activitatea membrilor Asociaţiei Studenţilor
din Universitatea Suceava timp de 4 ani. Am coordonat şi
organizat mai multe proiecte desfăşurate atât în cadrul
universităţii, cât şi în alte centre universitare din ţară.
Ca reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii “Ştefan cel
Mare” din Suceava am menţinut legătura între conducerea
universităţii şi studenţii de la toate facultăţile, am apărat şi
promovat drepturile studenţilor.
Am mărit numărul de membri activi în organizaţie, am îmbogăţit
CV-ul asociaţiei organizând şi coordonând tot mai multe proiecte,
am îmbunătăţit relaţiile cu conducerea universităţii, am rezolvat
mai multe cazuri legate de reprezentarea studenţilor, am promovat
imaginea ASUS la nivel naţional prin înscrierea asociaţiei în cadrul
Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România.
Am atras fonduri pentru derularea de proiecte de peste 50000 de
lei şi am facilitat organizarea de traininguri de management,
scriere de proiecte, lobby şi negociere, comunicare, dezvoltare
personală.
Am fondat şi coordonat ziarele studenţeşti “20 USV” şi “Sută la
Sută Studenţesc”.
Am incheiat parteneriate între diferite ONG-uri şi ASUS, Asociaţia
BIOSILVA şi cu diferiti agenţi economici importanti.

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

Aptitudini DTP-ist ziar sau revistă, grafică afişe, fly-ere, calendare,
etc.
Bun coordonator de campanii publicitare.
Bun organizator de evenimente şi coordonare de echipe.
Abilităţi şi cunoştinţe dobândite pentru scriere de proiecte şi



4

atragere de fonduri.

Gradul 1k în arte marţiale, Karate Do-Shotokan

HOBBY Mass-Media, Protecţia Mediului, Calculatoare/Internet, Sport şi
Turism, Muzică, Evenimente Business,  Intâlniri/Comunitate

PERMIS DE CONDUCERE categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SC Tempora Nova SRL
Liliana Grădinariu – administrator
Tel: 0741762053
Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad” Iaşi
Prof.dr.univ. Gică Grădinariu – decan Facultatea de Horticultură
Prof.dr.univ. Mihai Tălmaciu – conducător de doctorat
Tel.: 0744316570
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Prof.dr.univ. Adrian Graur - rector
Maria Musca – secretar sef universitate
Asociaţia Biosilva
Corina Budacă – membru în Consiliul de Conducere
Tel.: 0740986712
SC Vector Resources SRL
Ciolpan Petru - admnistrator, parteneri in cadrul campaniilor de
publicitate, de organizare de traininguri si evenimente business.
Tel: 0741529486


