
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

  

Nume  HERMEZIU Manuela 

Adresă(e) Brasov, Romania 

Telefon(oane)   

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 28,06,1964 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada (de la – până la) 1993-prezent 

Numele şi adresa angajatorului  INCDCSZ Brasov, str. Fundaturii nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Funcţia sau postul ocupat CS III, Sef Laborator Tehnologia culturilor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Cercetări privind controlul bolilor foliare si ale tuberculilor, cercetări 
privind herbologia şi utilizarea erbicidelor, tehnologia culturii cartofului 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada (de la – până la) 2013- prezent 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

USAMV Cluj Napoca 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Fitotehnie 

Tipul calificării / diploma obţinută doctorand 

 
 

 

Perioada (de la – până la) 2014-prezent 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

USAMV Cluj Napoca 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Agricultură organică 

Tipul calificării / diploma obţinută 
 

 

masterand 
 

1988-1993 
 USAMV Bucureşti 

Diplomă de inginer Agronom. Specializarea Protectia Plantelor 

 
1979-1993 
Liceul  ”Unirea” Brasov 

Diplomă de baclaureat 

 
Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 
maternă) 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, 
satisfăcător) 
 

Limba străină1 
engleză 

Limba străină2 
franceză 

Limba străină3 Etc. 

abilitatea de a citi FB                                    FB 

  abilitatea de a scrie FB                                    B 

abilitatea de a vorbi B                                      FB 

  

Aptitudini şi competenţe artistice 
Muzică, desen, literatură etc. 

 

Aptitudini şi competenţe şi 
sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 
într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este 
esenţială. (de exemplul cultură, sport 

etc.) 

 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul de muncă în 
acţiuni voluntare ( de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 
domiciliu. 

 
Sef laborator Tehnologie din 2012 
Răspund de conducerea şi organizarea laboratorului 
Răspund de elaborarea şi executarea poriectelor de cercetare din cadrul 
laboratorului 
Bună experienţă ca responsbail de proiect 



Aptitudini şi competenţe tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

Operare PC (Word, Excel, power Point) 

Permis(e) de conducere Facultativ 

Alte aptitudini şi competenţe 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

Spirit de echipă , corectitudine, receptivitate, flexibilitate 
Bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a formării 
profesionale şi a participării la diverse sesiuni de comunicări şi 
simpozioane 

Informaţii suplimentare  

Anexe Listă lucrări  

  

 

 
 
         Semnătura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


