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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Grosu Cristian Narcis 
Adresa(e) Aleea Haiducului, nr.5, ap.20, Sibiu (România) 

Mobil 0752180405  
E-mail(uri) cristian_grosu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 31 Mar. 1980 

Sex Masculin  
  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele angajatorului 

 
Educaţie şi formare 

 
 
 
  25.07.2011 – prezent 
  Consilier ecolog 
  Activităţi de inventariere a habitatelor ripariene pentru proiectul POS Sibiu 
  Organizaţia neguvernamentală de mediu ECOTUR, Sibiu, str. Mitropoliei nr.30 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

2010 - prezent  
   Expertiza şi managementul sistemelor ecologice (Master) 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Expertiza structurală şi calitativă a vegetaţiei, analiza sistemelor ecologice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Lucian Blaga” 
Bd-ul Victoriei, Nr. 31, Sibiu  

  

Perioada 2007 - 2010  
Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în Ecologie, Specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Ecologia plantelor,tehnologii de protecţie a mediului, modelarea proceselor ecologice, conservarea 
biodiversităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” 
Bd-ul Victoriei, Nr. 31, Sibiu  

  

Perioada 1995 - 1999  
Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Matematică, fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Gr. Şcolar Industrial Energetic 
str. Electricienilor nr. 1, Sibiu  
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C2  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C2  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  

Germană  A2  Utilizator 
elementar  A2  Utilizator 

elementar  A1  Utilizator 
elementar  A1  Utilizator 

elementar  A1  Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă în comunicarea  multiculturală, eficienţă în comunicarea cu membrii echipei, adaptare 
rapidă la condiţii noi de lucru 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare aparatură de laborator pentru analiza solului şi a apei, tehnici de laborator folosite în chimia 
analitică, utilizare aparatură optică (spectrofotometru, stereomicroscop, microscop), prelevare probe 
din teren, metode de conservare a materialului biologic 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
                   Informaţii suplimentare 

Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), MathCad, Statistica, QGIS. 
 
 

Am participat la două sesiuni de comunicări studenţeşti şi la conferinţa internaţională „Aquatic 
Biodiversity” sesiunile 2009 şi 2011, ca voluntar în organizare şi coautor la lucrarea “ Effects of billberry 
anthocyanin extract on lipid oxidation in fish oils” (publicată in volumul conferinţei, sesiunea 2011). Am 
studiat un semestru la o universitate din Slovacia în cadrul unei burse ERASMUS și am obtinut o  
bursă de performanţă ştiinţifică în anul III de studii.  
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