Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

RUSU Iulian - Eugen

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Experienţa profesională

Perioada

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Activități și responsabilități principale
Funcția sau poatul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada
Activități și responsabilități principale
Funcția sau postul ocupat
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Februarie 2018 – Prezent – Inspector Specialitate, Serviciul Gastronomie la Cantina de Ajutor
Social și Pensiune, Cluj - Napoca
Septembrie 2016 – Octombrie 2016 – Asistent Manager la S.C. Lidl Discount S.R.L., Cluj - Napoca
August 2015 – Octombrie 2015 – Specialist in domeniul Calitatii la Hypermarket Cora, Cluj Napoca
Aprilie 2014 – Mai 2014 – Practicant pentru implementarea sistemului ISO 22000 : 2005 la
Hypermarket Cora, Cluj – Napoca.
Aprilie 2013 – Iulie 2013 - am făcut practică în stația pilot din cadrul Facultatii Știința și
Tehnologia Alimentelor Cluj – Napoca, cu scopul realizării unui
produs de panificație (pâine cu adaos de făină de cânepă 10 %)
prezentat în lucrarea de diplomă.
Martie 2012 - Aprilie 2012
Practicant
Obținerea și comercializarea produselor specifice stațiilor pilot de panificație, produse lactate,
produse din carne, bere și igienizarea spațiilor și utilajelor;
Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară
Practică universitară
Iulie 2011
Familiarizarea cu procesul tehnologic de obținerea a laptelui și a produselor lactate
Practicant
SC. Napolact.SA, Grup SC.FrieslandCampina.SA, Calea Baciului 2-4, Cluj-Napoca
Practică universitară
Iulie 2010 – August 2010
Familiarizarea cu procesul tehnologic de obținere a fainii și a produselor de panificație, procesul
tehnologic de taiere a puilor de carne, procesul tehnologic de obtinere a bauturilor alcoolice
Practicant

Numele și adresa angajatorului SC.Oncos.SA, SC.Prodvinalco.SA, SC Vel Pitar SA, SC Panemar SRL, firme din industria alimentară
cu sediul in județul Cluj.
Tipul activității sau sectorul de activitate Practică universitară

Educaţie şi formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

2016 – Prezent
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Doctorat, Domeniul Agronomie – Materii prime vegetale
2013 – 2015

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificare / Diplomă obținută

•
•
•
•
•

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și
Tehologia Alimentelor
Master Specializarea: Sisteme de Procesare și Controlul Calității Produselor Alimentare
2009-2013
Inginer în industria alimentară
•

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

•
•

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificare / Diplomă obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Tehnici avansate de analiza a alimentelor;
Alimente funcţionale şi nutraceutice;
Principiile procesării produselor agro-alimentare;
Plante condimentare şi aromatizanti naturali;
Reglementări legislative agroalimentare; Managementul Calității Totale

Științe aplicate industriei alimentare și echipamentelor utilizate în această industrie: Chimia
alimentelor, Biochimie, Microbiologie, Aditivi alimentari, Autentificarea și falsificarea produselor
alimentare, Utilaje în industria alimentară, Operații unitare în industria alimentară.
Tehnologie profesională: Tehnologia cărnii și a produselor din carne, Tehnologia produselor
lactate, Morărit și panificație, Tehnologii fermentatine, Tehnologii extractive.
Controlul calității produselor de origine animală și vegetală, Marketing, Management.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și
Tehologia Alimentelor, Specializarea: Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
2005-2009
Diplomă de bacalaureat
Chimie, Biologie, Matematică, Engleză, Microbiologie
Grup Școlar Agricol „Timotei Cipariu”, Dumbrăveni, Sibiu. Profil: Resurse naturale și protecția
mediului, calificare profesională: Tehnician Analize Produse Aliementare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba Engleză B2

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
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Nivel post intermediar

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire
C1

Nivel Avansat

B2

Nivel post intermediar

Scriere
Discurs oral

B2

Nivel post intermediar

Exprimare scrisă
B2

Nivel post intermediar

Sunt o persoană deschisă spre nou, sociabilă, ce optează pentru lucrul în echipa, unele abilități fiind
native iar unele dobândite în timpul facultății și al practicii.
Comunicare și lucru în echipă, dezvoltare personală.

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Utilizarea aparaturii de specialitate: microscop, refractometru, etuvă, pH-metru, balanță analitică,
pipete, competențe dobândite în cadrul lucrărilor practice și a practicii realizate in stațiile pilot ale
universității (panificație, bere, lapte și produse lactate).
Cunoașterea detaliată a Microsoft Word, Powerpoint, a repara din punct de vedere software
personal, informații și comunicare (internet, post electronică), dobândite în urma cursurilor de
informatică din liceu și facultate.
Hobby: baschet, fotbal, culturism, handbal, tenis de masa, PC.
Permis de conducere categoria B
•
•
•

Informaţii suplimentare

•
•
•
•

Cluj – Napoca
20.09.2021
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Șef de promoție a Grupului Școlar Agricol „Timotei Cipariu”
Participarea la “Sesiunea de comunicări științifice’’ din cadrul USAMV în 2010
Participare la Festivalul Alimentului USAMV Cluj – Napoca – participare cu produsul “Chifle
cu adaos de făină de cânepă 10%)
Participare la Salonul internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii ProInvent,Cluj-Napoca
2015
Diploma de Excelenta si Medalia de Aur cu Mențiune Specială la Salonul Invernational
ProInvent, Cluj-Napoca, 2015 pentru „Utilizarea făinii de cânepă în produse de panificație cu
rol funcțional”/
Participare la Targul Internațional Agraria, Cluj – Napoca, 2015
Curs de absolvire postuniversitar “Formarea de specialist pentru sistemul de management al
sigurantei produselor alimentare conform principiilor HACCP, GMP, GLP, GHP

