
 
 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PANDREA RADU CRISTIAN 
Adresă(e) Str. Zorilor, Nr. 40 , Ap 28, Cluj-Napoca, jud. Cluj, ROMANIA  

Telefon(oane) 0264 266 800 Mobil:     0745 30 30 49; 0765 25 25 85 

Fax(uri) 0364 81 90 58 

E-mail(uri) viitorsanatos@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11.10.1980 
  

Sex barbatesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Agent comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale vânzarea produselor firmei, contactul direct cu clienţii potenţiali 

Numele şi adresa angajatorului SC Artur Prodimpex SRL, Cluj Napoca, str. Zorilor, nr.40  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii, producţie, comerţ 

 
Perioada 

 
2006 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Salvator montan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Patrularea preventiva (preventie accidente si intretinere trasee montane) in zona de responsabilitate    ( 
zona montană a judeţului CLUJ), asigurarea permanentei la punctele si refugiile salvamont, servicii de 
permanenta si acordarea primului ajutor  

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judetean Cluj / Serviciul Public Judetean Salvamont 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Preventiea accidentelor, patrulare, intretinerea de trasee montane 

 
Perioada 

 
Iunie – decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de echipa, contract de comision 

Activităţi şi responsabilităţi principale atragere de semnaturi pentru fondurile de pensii private, pilonului II 

Numele şi adresa angajatorului Generali Group / Generali Fond de Pensii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Incheierea contractelor de pensii private 

 
Perioada 

 
2003-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management,  administrare, identificarea oportunităţilor de afaceri 

Numele şi adresa angajatorului SC Viitor Sanatos SRL , Cluj , Floresti – Luna de sus, Nr. 439 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii civile, amenajări exterioare, producţie apicolă 

 
Perioada 

 
2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management,  administrare, identificarea oportunităţilor de afaceri 

Numele şi adresa angajatorului SC Artur Prodimpex SRL, Cluj Napoca, str. Zorilor, nr.40 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie si comert  al utilajelor si echipamentelor pentru apicultura 
 



 
 

 
 
 

Educaţie şi formare 

 

 
 
 

                                       Studii de baza 

 

 
Perioada 

 
2008 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand in  domeniul Agricultura 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetari privind influenţa tehnologiei şi a regimului de irigare asupra producţiei de boabe la cultura de 
porumb în Câmpia Transilvaniei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

superior 

 
Perioada 

 
2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master in administratie publica, institutii de credit si societati comerciale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing, Bursa, Asigurari 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bogdan Voda - Cluj Napoca/Facultatea de Stiinte Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Superior 

 
Perioada 

 
2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Contabilitate, Marketing, Statistica, Finante , Floricultură, Pomicultură, Viticultură, 
Irigarea culturilor, Dezvoltare si amenajare  rurala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca / Facultatea de Horticultura 
profil – inginerie economica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Superior 

 
 

                Cursuri si stagii de formare 
 
 

 

Perioada Martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de specializare „ Lucrul la înălţime şi alipism utilitar pe stâlpi metalici, construcţii civile şi 
industriale” 

Furnizorului de formare Alpin Expert 

 
Perioada 

 
Iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Scolii de vară Salvamont 

Furnizorului de formare Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România 

 
Perioada 

 
Martie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „ Creşterea albinelor  „ 

Furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

 
Perioada 

 
1999 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Analist programator asistent 

Furnizorului de formare Liceul de Informatica Tiberiu Popovici Cluj Napoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   FB  B  S  B  S 

 
 

 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Foarte sociabil, comunicativ, deschis, ma adaptez rapid mediului cu care interactionez. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Excelent organizator, meticulos, pretenţios din punct de vedere profesional, spirit de iniţiativă. 
Aceste aptitudini şi competenţe organizatorice s-au dezvoltat  atât  în decursul pregătirii  teoretice , cât 
şi prin experienţa profesională. În calitate de manager/administrator firma a condus şi coordonat  
activitatea personalului din subordine.  

    Experienţă bună a managementului de proiect şi a capacităţii de coordonare a echipei .Aceste 
aptitudini şi competenţe organizatorice s-au dezvoltat  in special datorita implicarii in: 

 înfiinţarea în anul 2011 a Asociatiei Crescatorilor de Albine din Transilvania, asociaţie  de 
apicultori profesionisti,   

 înfiinţarea în mai 2011 a Sindicatului Apicol Naţional filiala Cluj,  
 organizarea, în colaborare cu USAMV Cluj Napoca,  a două ediţii de târg cu produse, 

utilaje şi echipamente apicole  
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC (Word, Excel, Power Point, Navigare Internet) 

Permis(e) de conducere B, C 
  

Informaţii suplimentare  

Articole publicate 

PANDREA R.C., E. LUCA, 2012, Aspects of the influence of density in non-irrigated and irrigated maize 
crop in Transylvania land, Revista Agricultura – Ştiinţă şi practică, nr. 1-2 (73-74), pag. 55-57 (B+). Ed. 
Academic Pres, Cluj-Napoca. 

PANDREA R.C., E. LUCA, 2012, Influence of plant fertilization on maize growing productions-irrigated 
and non irrigated in Transylvania land, Revista Agricultura - Ştiinţă şi practică, nr. 1-2 (73-74), pag. 52-
54 (B+). Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca. 

 

Membru in urmatoarele asociatii 
profesionale 

Preşedinte al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Transilvania 

Preşedinte al Sindicatului Apicol Naţional filiala Cluj 

  

Hobby-uri Sport – schi, alpinism, tenis, baschet -, teatru, film 

 
 
 
 
 
 


