
Andrei - Iulian Boruzi
30 ani(1989-11-07), M

Oras: Craiova
Carnet auto: Da
Telefon: 0746199387
Email: boruzi@gmail.com

EXPERIENTA

Director Proiect
GTC Green Newcons S.R.L., Craiova
Ianuarie.2016 - pana in prezent (4 ani, 6 luni)

Domeniu: Management - Consultanta

Industria: Agricultura

Numar angajati: 10

Descrierea companiei: Consiliere și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate
prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Responsabilitati: Intocmirea si elaborarea dosarului necesar pentru implementarea proiectelor
finanțate prin F.E.A.D.R.
▪ Responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si
atingerii rezultatelor planificate in proiect, in vederea atingerii obiectivelor
stabilite la cele mai inalte standarde de calitate.
▪ Coordonarea activitatilor din cadrul proiectului supervizand direct echipele
tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati.
▪ Gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea
proiectului, precum si de alocarea lor corecta activitatilor proiectului.

Director Proiect
ROM NEWCONS S.R.L., Craiova
Ianuarie.2015 - Ianuarie.2016 (1 ani)

Domeniu: Management - Consultanta

Industria: Agricultura

Numar angajati: 15

Descrierea companiei: Consiliere și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate
prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Responsabilitati: intocmirea si elaborarea dosarului necesar pentru implementarea proiectelor
finanțate prin F.E.A.D.R.

Voluntariat Asociatia Profesionala Vitivinicola Dealurile Olteniei
Asociatia Profesionala Vitivinicola Dealurile Olteniei (A.P.V. - D.O.), Craiova
Septembrie.2013 - pana in prezent (6 ani, 10 luni)

Domeniu: Agricultura

Industria: Agricultura
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Numar angajati: 5

Descrierea companiei: Scopul Asociatiei “Asociatia Profesionala Vitivinicola Dealurile Olteniei” este
de a dezvolta sectorul vitivinicol din regiunea Dealurile Olteniei, prin
promovarea si protejarea denumirilor de origine controlata si a indicatiilor
geografice, precum si a mentiunilor traditionale pentru vinuri si produse
vitivinicole din regiunea Dealurile Olteniei.

Responsabilitati: Administrarea membrilor si a contributiilor catre A.P.V. -D.O.
▪ Organizarea de evenimente in cadrul asociatiei, asigurand pregatirea adecvata
a acestora
▪ Asistent vinificator in sezoanele de recoltare 2014 si 2015 la crama Segarcea.

Manager Proiect
S.C. Old Village S.R.L., Craiova
August.2013 - Ianuarie.2015 (1 ani, 5 luni)

Domeniu: Agricultura

Industria: Consultanta

Numar angajati: 15

Descrierea companiei: Consiliere și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate
prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Responsabilitati: - intocmirea si implementarea dosarului pentru accesarea proiectelor finantate
prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Voluntariat O.N.V.P.V.
O.N.V.P.V. Oltenia, Craiova
August.2013 - pana in prezent (6 ani, 11 luni)

Domeniu: Controlul calitatii

Industria: Agricultura

Numar angajati: 5

Descrierea companiei: OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI PRODUSELOR VITIVINICOLE:
http://www.onvpv.ro/

Responsabilitati: Implicarea in distribuirea hologramelor O.N.V.P.V. pe zona Olteniei, si
elaborarea certificatelor de comercializarea DOC si IG pentru producatori.
▪ Mentinerea si actualizarea registrului cu autorizatii de producator de struguri
destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata si indicatie
geografica.
▪ Participarea la organizarea si supravegherea degustarilor oficiale in cadrul
inspectoratului ONVPV Oltenia
▪ Participarea la organizarea intrunirii anuale a comisiei O.N.V.P.V. de
degustare si luare in evidenta a vinurilor propuse a fi incadrate ca vinuri cu
denumire de origine controlata / indicatie geografica
▪ Analiza organoleptica a probelor de vin trimise de catre producatori

STUDII

Universitatea Dunarea de Jos 
  Octombrie.2016 - Septembrie.2020
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Diploma (tipul studiilor): Doctorat

Specializare: Horticultura

Oras: Galati

Alte informatii: Cercetări privind folosirea unor extracte și pulberi vegetale ca antioxidante
naturale în produse din carne crude și procesate.

1) Metodologia cercetării științifice. Prelucrarea datelor experimentale;
2) Metode avansate de investigare în inginerie (modulele: Cromatografie;
Spectrometrie de masă; Spectrofluorimetrie; Încapsularea compușilor
bioactivi);
3) Activități practice de perfecționare în aplicarea metodelor avansate de
investigare (cromatografie, spectrometrie de masă; spectrofluorimetrie;
încapsularea compușilor boioactivi);

Universitatea din Craiova
  Octombrie.2013 - Iulie.2015

Diploma (tipul studiilor): Master

Specializare: Horticultura

Oras: Craiova

Alte informatii: Specializarea: Constrolul si Expertiza Produselor Alimentare
- Managementul Calității Alimentelor
- Siguranța alimentară și trasabilitatea produselor alimentare
- Legislația comunitară privind securitatea alimentară
- Analiza riscurilor și punctele critice de control în industria alimentară
- Controlul falsificării produselor alimentare

Universitatea din Craiova
  Octombrie.2013 - Iulie.2015

Diploma (tipul studiilor): Master

Specializare: Horticultura

Oras: Craiova

Alte informatii: Specializare: Viticultula- Oenologie
- Managementul industriei vinului;
- Marketing și Legislația vinului;
- Tehnici și metode de analiză microbiologică moderne;
- Tehnici de control si expertiza produselor alimentare;
- Controlul și prevenirea fraudei în industria vinului;

Universitatea din Craiova
  Octombrie.2009 - Iulie.2013

Diploma (tipul studiilor): Licenta (facultate)

Specializare: Horticultura

Oras: Craiova
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Alte informatii: Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole
- Inginer licențiat în industria alimentară
Materii studiate:
- Biochimie, Microbiologie, Chimie, Produse alimentare, Biotehnologii,
Tehnologii Generale, Aditivi alimentari, Alimentatie, Igiena, Toxicologie,
Tehnologii de refrigerare în industria alimentară, Proiectare in industria
alimentară, Practică în domeniul calității produselor alimentare in cadrul DSV
Dolj
Modul Pedagogic:
- Psihologie, pedagogie, educație interculturală, consiliere, orientare școlară și
profesională.

Postliceala "Charles Laugier"
  Septembrie.2009 - Iunie.2012

Diploma (tipul studiilor): Licenta (facultate)

Specializare: Farmacie

Oras: Craiova

Alte informatii: Asistent Medical Farmacie

Colegiul National "Elena Cuza"
  Septembrie.2005 - Iunie.2009

Diploma (tipul studiilor): Liceu

Specializare: Litere - Filologie

Oras: Craiova

ABILITATI

Limbi straine: Scris Citit Vorbit
Engleza avansat avansat avansat
Franceza mediu mediu mediu

Carnet auto : Da

Competente cheie: Capacitate de analiza, Invatare continua, Rezolvarea problemelor,

Cunostinte IT: - O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
- Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
- Cunostinte in domeniu software, hardware

Alte cursuri, traininguri ▪ Managementul proceselor de inginerie în industria alimentară.
▪ Supraveghere, management, analiză și proiectarea tehnologiilor alimentare de la aprovizionarea cu
materii prime pana la produsul finit.
▪ Cunoasterea sistemului H.A.C.C.P. (Analiza riscurilor. Puncte critice de control).
▪ O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii vinurilor.
▪ Exploatarea instalațiilor și echipamentelor de laborator pentru industria alimentara.

Atestate: UNIVERSITY of CAMBRIDGE – Certificate in Advanced English 2008
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TIP JOB DORIT

Obiectiv: Sunt o persoana comunicativa, perseverenta, dinamica si imi doresc sa activez intr-un mediu competitiv,
care sa-mi permita sa ma perfectionez si sa ma afirm profesional.

Tip job: Full Time,

Nivel job: peste 5 ani experienta

Salariu (EUR) Nespecificat

Sunt dispus sa calatoresc: Peste 50% din timpul serviciului
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