Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BURDEA, Remus-Ovidiu
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

romana

Data naşterii
Sex M

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2015- prezent
Inspector de specialitate

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea documentelor depuse de catre producatori in vederea autorizarii ca producatori de
struguri, respectiv vinuri cu DOC/IG
Controlul plantatiilor de vita de vie in vederea autorizarii DOC/IG
Eliberarea autorizatiilor de producator de struguri, vinuri cu DOC/IG
Verifiarea capacitatilor de industrializare:prelucrare,depozitare,conditionare si imbuteliere.
Organizarea Comisiilor de luare in evidenta a loturilor de vin apte sa devina vinuri DOC/IG
Eliberarea Certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC/IG
Participarea la prelevarea probelor de vin destinate analizelor fizico-chimice si senzoriale
Verificarea si controlul modului de aplicare si respectare a prevederilor din caietul de sarcini specifice
fiecarui DOC/IG si a legislatiei in domeniul vitivinicol in vigoare
Verificarea amplasamentelor acordate in baza drepturilor de platare din rezerva sau plantatie noua.
Participarea in cadrul Comisiilor constituite la nivelul fiecarei D.J.A. la aprobarea planurilor individuale
privind masura de reconversie/restructurare
Verificarea modului de aplicare a insemnelor de certificare a calitatii in cadrul controalelor la
producatorii de vinuri
Atributii specifice de gestionare si implementare a asistentei financiare nerambursabile comunitare
pentru parcelele supuse masurii de reconversie/restructurare si asigurare a recoltei
Monitorizarea evolutiei suprafetelor plantate cu vita de vie prin programul de restructurare/reconversie
Verificarea in Registrul Plantatiilor Viticole a corectitudinii datelor din parcelele plantate cu vita de vie
Numele şi adresa angajatorului Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole, Sos. Iancului nr.49, sector 2, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Indrumare, control, autorizare si certificare in Viticultura
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Perioada

2004-2015

Funcţia sau postul ocupat

Consilier superior, Biroul de Relatii Externe

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Incheirea de parteneriate intre Maramures si alte regiuni europene
Organizarea delegatiilor straine care viziteaza Maramuresul
Participarea la activitatile Euroregiunii Carpatice
Participarea la activitatile Ansamblului Regiunilor Europene
Reprezentarea la Bruxelles a Maramuresului 2007-2008
Pregatirea si implementarea de proiecte finantate pe programe EU si alte surse
Reprezentarea si promovarea judetului Maramures la targuri, expozitii si conferinte
internationale.
Consiliul Judetean Maramures, str. Gheorghe Sincai nr. 46, Baia Mare, Maramures
Cooperare internationala,
2003-2004
Director marketing

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea activitatii de marketing, asigurarea calitatii pt servicii, coordonare politici de
vanzari
Identificarea de potentiali clienti de pe piata emergenta

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

SC Telemach Holding SRL, Baia Mare
Import-Export , Comert, Servicii

Perioada

1989 – 2002

Funcţia sau postul ocupat

Sef productie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Achizitia materialelor necesare elementelor de décor si scenografie, conform devizelor de lucru si
urmarirea procesului de productie.
Colaborare cu regizorul si scenograful astfel incat elementele tehnice si materiale ale productiei sa fie
realizate conform planului si la data prestabilita.
Planificarea activitatii atelierelor si a echipei de intretinere astfel incat cladirea si facilitatile sa ofere
conditii optime desfasurarii actului artistic.
Planificarea anuala a cheltuielilor investitionale astfel incat cladirea sa corespunda standardelor
tehnice necesare.

Numele şi adresa angajatorului Teatrul Municipal Baia Mare, Strada Crisan Nr. 8, 430405 Baia Mare, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Administratie, servicii culturale
2016-prezent
Doctorand
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca, Romania
Scoala Doctorala de Stiinte Agricole si Ingineresti, domeniul Horticultura, specializarea Viticultura
Titlul tezei doctorale: Conditii de calitate pentru soiurile de struguri negri pentru vinuri rosii din
Transilvania in vederea incadrarii in DOC

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2014-2016
Master– Tehnologia Producerii si Valorificarii Vinurilor Speciale si a Produselor Derivate

Disciplinele principale studiate / Masini si instalatii folosite in industria vinului, Tehnologia bauturilor din must si vin, Controlul calitatii
competenţe profesionale dobândite produselor vinicole, Chimia vinului, Valorificarea produselor secundare vitivinicole,Microbiologia vinului.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cluj Napoca
/ furnizorului de formare Facultatea de Horticultura
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Masterat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2007-2008
Curs postuniversitar
Managementul Proiectelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj Napoca
/ furnizorului de formare Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Curs postuniversitar
2004-2005
master
Administratie publica si drept comunitar
Universitatea de Vest “Vasile Goldis”, Arad Masteratmasterat
2003-2004

Calificarea / diploma obţinută

Curs postuniversitar

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie Judiciara

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj Napoca
/ furnizorului de formare Facultatea de Psihologie si Stiintele Comunicarii
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs postuniversitar
1999-2003
Licenta
Management si marketing
Universitatea de Vest “Vasile Goldis”, Arad
economist

Alte certificate

Ansamblul Regiunilor Europene ARE
Scoli de Vara

2005 –Regiunile-motoare ale prosperitatii-MOSTAR, Bosnia –Hertegovina
2006 –Abilitati practice pt cooperare regionala-BAIA MARE, Romania
2007 Dezvoltare durabila pt regiunile europene-EXETER-Devon, Anglia
2008 Youth Entrepreneurship in Europe's regions, JAMTLAND, Sweden

2009 Water, engagement for our future, VALENCIA, Spain
Institutul National de Administratie, Bucuresti, August 2004 Certificat de
participare – “Elaborarea si managementul proiectelor EU “
Institutul National de Administratie, Bucuresti, Iulie 2005, Certificat de participare –
“Elaborarea proiectelor finantate prin instrumentele structurale
Agentia de dezvoltare regionala Nord-Vest, Cluj Napoca 2005, Certificat de participare-“Managementul
proiectelor locale si regionale de infrastructura”

TOEIC Decembrie 2006, Certificate- “Engleza pentru comunicare in relatii
internationale”
CISCO Systems -IT Essential II Network Operating Systems 2006 Certificat
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Ministerul Integrarii Europene si Formez Italia-2005, Certificate
“Evaluarea si selectia proiectelor”
“Aranjamentele financiare”

“Pregatirea si dezv. Proiectelor”
Welcomeurope-eurofunding-Paris
edition Bruxelles 2007-2008
Certificat-“How to get structural funds for projects run by Romanian county
councils”2007
Certificat-“Financing UNCJR projects with European community programmes
including FP”2008
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

engleza

C1

franceza

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Utilizator
experimentat

Utilizator

C1 experimentat

Utilizator

B2 independent

Utilizator

B2 independent

Utilizator

B2 independent

spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinută prin experienta de muncă în
strainatate, o bună capacitate de comunicare, obtinută ca urmare a experientei de director de marketing

experientă bună a managementului de proiect .
Asistent manager in echipa de implementare a proiectului “Restaurarea si revitalizarea Turnului
Macelarilor din Baia Mare” finantat prin Mecanismul SEE, 1, 8 Mil Euro: membru in echipele de
implementare a proiectelor “MiniEurope”, “More4nrg” si “Climact” finantate prin programul
InterregIVC.
Mem

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Articole publicate

Certificat ECDL
1.

2.

3.

4.

Permis(e) de conducere

BURDEA, R. O.; BABEȘ, ANCA CRISTINA; POP, TIBERIA IOANA; GOCAN,
TINCUTA MARTA; POP, NASTASIA; HEIZER, R. T; DOBREI, A.; HEIZER, MIRELA
GABRIELA, 2020, Case study in sensory analysis for the classification of wines
with Protected Designation of Origin (PDO) from different wine areas of
Romania, susținut la Timișoara- în curs de publicare.
BURDEA R.O., BUNEA, C.I., POP TIBERIA IOANA, GOCAN TINCUȚA MARTA, POP
NASTASIA, 2020, The influence of vine growing area on grapes production for
red wines with protected designation of origin, Journal of Horticulture, Forestry,
of Biotehnology, Volumul 24 (4), 5-8. Timisoara
BURDEA R.O., POP, TIBERIA IOANA; BABEȘ, ANCA CRISTINA; BUNEA, C.I., POP,
NASTASIA, GOCAN, TINCUȚA MARTA; HEIZER, MIRELA GABRIELA 2020, The
relationship between soil type and dry extract content in red wines from
northern Transylvania, Journals, USAMV Cluj-Napoca, Rev. Agricultura, Vol. 115
(3-4), 28-37.
BURDEA R. O, POP TIBERIA IOANA, BABES ANCA CRISTINA, BUNEA C. I, ROZSA
S., GOCAN TINCUŢA MARTA, POP NASTASIA, 2021 Framing of wines from the
Transylvania area in P.D.O. depending on the production, variety and cultivation
area Rev. Agricultura, Vol. 116 (4-5), în curs de publicare

B, C, C+E
20.06.2021
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