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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lupu Nicolae 

Adresă(e) Loc. Rahau, Str. Principala, Nr. 234, Jud. Alba 

Telefon(oane) Mobil: 0766010354   

E-mail(uri) lupunicolae09@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 02.12.1983 

Sex M 

Experienţa profesională  

Perioada 2012- prezent                                  2009 – 2011                              2008 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific                    Asistent Cercetător                         Inginer Stagiar 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Lucrari publicate 
                                     (selectiv) 

- In cadrul programului de cercetare de la SCDA Turda am participat în principal la tema: 
„Creerea de soiuri de grâu de toamnă adaptate pentru zona centrală şi de nord a 
ţării.” 

 
- Am contribuit la lucrările de selecţie în cadrul soiurilor omologate de grâu de toamnă şi 

care se cultivă în prezent, în vederea înscrierii lor în Catalogul Oficial al Soiurilor, 
activitate care s-a realizat în anul 2009, când au fost înscrise: Arieşan, Apullum, 
Dumbrava. 

 
- Am participat de asemenea la procesul de producere de sămânţă din categoriile 

biologice superioare ale soiurilor menţionate şi în plus şi a noului soi de grâu de toamnă 
Andrada, omologat în anul 2012, la care sunt coautor.  

 
- Preocupările activităţii de cercetare a mai inclus şi creerea de soiuri de ovăz de 

primăvară, activitate din care urmează să fie omologată ca soi şi înscrisă în Catalogul 
Oficial al Soiurilor,  linia T2350- 06. 

 
- Cercetările au vizat şi studiul eredităţii rezistenţei la încolţirea în spic, din această temă 

mi-am elaborat teza de doctorat: „ Cercetări privind încolţirea în spic şi ereditatea 
acestui caracter la grâul de toamnă”. 

 
1.  Lupu, N., Influenţa încolţirii în spic asupra însuşirilor de morărit şi de panificaţie ale 
grâului, 2011, Agricultura Transilvană.  Cultura plantelor de câmp. Buletin informativ Nr.15: 
29-32, ISSN 1454-7287, Turda 
 
2. Lupu, N., Moldovan, V., Rozalia Kadar, Haş, I., Racz, I., Genetic study of pre-harvest 
sprouting tolerance in whinter wheat, 2011, Bulletin of University of Agricultural Science and 
Veterinary Medicine,vol.68 (1): 415- 416  Cluj Napoca. 
 
3. Lupu, N., Moldovan, V., Rozalia Kadar, Haş, I., 2010, Rezultate privind fenomenul 
de încolţire în spic la grâul de toamnă, la S.C.D.A. Turda, An. I.N.C.D.A. Fundulea, vol. 
LXXVIII, Nr. 1: 29-36, 
 
4. LUPU, N., KADAR, ROZALIA, MOLDOVAN, V., HAŞ, I., 2011. Studiul hibrizilor F1 şi 
al formelor parentale în privinţa rezistenţei la încolţirea în spic la grâul de toamnă An. 
I.N.C.D.A. Fundulea, LXXIX, 2 : 181-191.       
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Numele angajatorului    SCDA Turda                           
 

Sectorul de activitate Laboratorul de Ameliorare a Cerealelor Păioase 

 
 

Educaţie şi formare Doctorat                                                               Masterat                                 Licenţă 

 
 

Perioada 2009 – prezent                                                        2008 – 2010                          2003 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută   Doctor în Agricultură                                            Master                            Inginer agronom 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetică şi Ameliorarea Plantelor                  Ameliorarea plantelor şi    
                                                                     Controlul Calităţii seminţelor       
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

USAMV Cluj Napoca                                    USAMV Cluj Napoca          USAMV Cluj Napoca 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  B1 B1 B1 B1 A2 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Capacitate de adaptare, abilităţi de comunicare şi relaţionare, capacitate de analiză 
şi sinteză, capacitate de organizare. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de evaluare şi îmbunătăţire, monitorizarea lucrului echipei, atent la detalii. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office: (Word , Excel, Power Point ),  

Alte competenţe şi aptitudini Flexibilitate, capacitate de înţelegere rapidă a conceptelor,  capacitate de lucru 
prelungit 

Permis(e) de conducere Categ. B 
  

  

 


