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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Bărbos Vasile Adrian

Adresă(e) 400427, Cluj-Napoca, România
Telefon(oane) Acasă +40740038875 ;   Serviciu +40740038875

Fax(uri)
E-mail(uri) adrianbarbos@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 10.03.1976

Sex masculin

Experienţa profesională

Perioada 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Director executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de management tehnico-economice și de
personal a instituției, precum și a celei privind activitatea de achiziții publice, consolidarea capacității
instituționale și relațiilor funcționale cu alte structuri și operatori economici

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, Str.Fabricii de Zahăr,
nr.121,Cod.poştal  400624 , loc.Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcționar public de conducere

Perioada 2004 – 2009
Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea Laboratorului de Ameliorare a speciilor pomicole-Semințoase
Numele şi adresa angajatorului Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca, Str. Horticultorilor nr.5,

loc.Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetător în ameliorarea plantelor

Perioada 2001 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Inginer

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților de producere a materialului săditor pomicol și ornamental
Numele şi adresa angajatorului Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca, Str. Horticultorilor nr.5,

loc.Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginer-sector producere material săditor pomicol și ornamental

Educaţie şi formare

Perioada 2012 şi până în prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Genetică și ameliorarea plantelor
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca – Școala Doctorală de Științe
Agricole Inginerești

Perioada 2000-2002
Calificarea/diploma obţinută Master

Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Ameliorarea plantelor și controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca – Facultatea de Agricultură

Perioada 1995 -2000
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Agricultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca – Facultatea de Agricultură

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză mediu

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate bună de adaptare la locul de muncă, seriozitate, comunicativ.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de echipă si colaborare, punctualitate, răbdare.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Operare Word, Excel, Power -Point

Permis(e) de conducere Categoria B


