
 
Curriculum vitae 

 

 
  

Informaţii personale 
 

  

Nume / Prenume SCRIDON Simion Florin 
Adresa Feldru, str. Văleni, nr. 802, cod poștal 427080, jud. Bistriţa-Năsăud, România 

Telefon 0740 256 289 

E-mail   simiscridon@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 26.08.1984 

Sex Masculin 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
2009 – prezent, doctorand în domeniul Agronomie în cadrul Universității de Științe 
Agricolea și Medicină Veterinară Cluj Napoca 

Responsabilități și activități  - documentarea în domeniul resurselor regenerabile 
- întocmirea rapoartelor de cercetare pe baza activității efectuate 
- efectuarea de studii pentru definitivarea cercetării- aplicare de chestionare 
- efectuarea analizei SWOT 
- efectuarea studiilor de caz 
- efectuarea unui portal de date integrate 

Perioada octombrie 2008- februarie 2010  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master  „Inginerie Genetică în Ameliorarea Plantelor” 

Responsabilități și activități - participarea la cursurile și lucrările practice/seminarii din cadrul programului masteral 
- efectuarea lucrări de disertație 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de 
Horticultura, Secția Silvicultură 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii postuniversitare  

Perioada februarie 2009 – iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Certificare Erasmus obținută în urma participării la programul LLP Erasmus 

Responsabilități și activități  - activitățile din cadrul grantului Erasmus au avut loc la Universitatea Politehnică din 
Valencia (UPV), Spania 
 - participarea la activități de documentare în domeniul – „Studii privind nivelul  prolinei la 
specii  supuse stresului salin în habitatele lor naturale” 
 - efectuarea analizelor de laborator: determinarea nivelului de zaharuri, fenoli și flavonoide 

Perioada  Iunie 2009 – iulie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  „Instruirea Specialiștilor în Extensie și Consultanță Agricolă” 
 - program: Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură” (MAKIS), 
implementat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi Agenţia Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANVSA)                                                       

Responsabilități și activități  - participarea la cursurile si lucrările practice din cadrul programului  
 - vizitarea fermelor în domeniu în județul Cluj  



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de 
Horticultura, Secția Silvicultură 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii postuniversitare de specializare 

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic diplomat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Ecologie forestieră, Silvicultură, Împăduriri, Dendrologie, Amenajarea pădurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de 
Horticultura, Secția Silvicultură 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Studii superioare 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician silvic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
Grup Școlar Silvic Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii medii 
  

Experienţa profesională 
 
 
 

 

  

Perioada 
Octombrie 2012 – prezent - Șef S.V.S.U. (Serviciu Voluntar pentru Situații de 
Urgență), în cadrul Primăriei Feldru, jud. Bistrița-Năsăud 

Perioada Iulie 2004, 2005 și 2006 

Funcţia sau postul ocupat Practică 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Asistent  la departamentul Fond Forestier 
- Supravegherea masei lemnoase 

Numele şi adresa angajatorului Ocolul Silvic Plaiurile Heniului și Ocolul Silvic Huedin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrarea fondului forestier 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNA 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute Engleză, spaniolă, franceză, 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de 

ascultare 
Abilităţi de 

citire 
Interacţiune Exprimare  

Engleză   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

Spaniolă   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

Franceză   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 
  

Competențe şi abilităţi sociale 

1. Munca în echipă; 
2. Fire comunicativă şi deschisă; 
3. Spirit organizatoric; 
4. Eficienţa; 
5. Punctualitatea; 

  



Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare ale calculatorului 

1. Utilizare calculator (Microsoft Office, Windows, internet); 

2. Limbaj de programare (Pascal). 
  

Alte competenţe şi aptitudini 

1. Atestat profesional de tehnician silvic obţinut în Franţa, la Meymac în urma unui 
program Leonardo Da Vinci susţinut de Uniunea Europeană (octombrie 2002); 

2. Joumelage, Franţa, la Brioude, - Proiect realizat în vederea estompării poluării apei 
şi consolidării malurilor Someşului Mare, desfăşurat în cadrul unui proiect Socrates 
şi finanţat de Uniunea Europeană (mai 2002);  

3. Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  - pasionat al naturii, pescuitul, vânătoarea şi cititul; 
  

Anexe Referinţe disponibile la cerere 

 


