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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CHEREGI Viorel Florian 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 
Departamentul Agricultură, Horticultură 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004- prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinei de viticultură, pomicultură și viticultură ornamentală, ampelografie – Curs şi laborator 
Indrumarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie 
Participare la proiecte de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Str. Gen. Magheru nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Perioada 26.02.1999-01.03.2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinei de viticultură – Curs şi laborator 
Indrumarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie 
Participare la proiecte de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Str. Gen. Magheru nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Perioada 01.10.1996-26.02.1999 

Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrări - colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinei de viticultură – Curs şi laborator 
Indrumarea lucrărilor de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Str. Gen. Magheru nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Perioada August 1992- ianuarie 1998 
Funcţia sau postul ocupat Inginer horticol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Șef de fermă 

Numele şi adresa angajatorului Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector viticol și pomicol 

  

Perioada Decembrie 1983 – august 1992 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  horticol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Șef de fermă 

Numele şi adresa angajatorului AESCV Tileagd, Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector viticol și pomicol 

Perioada octombrie 1980 – Decembrie 1983 

Funcţia sau postul ocupat Inginer horticol 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Șef de fermă 

Numele şi adresa angajatorului SCPVV Blaj, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector viticol 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 1994- decembrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în pomicultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pomicultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IANB Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de doctorat PhD 

Perioada Oct. 1976 – iunie 1980 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pomicultură, Viticultură,Floricultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IANB  Bucureşti Facultatea de Horticultura 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Sept. 1969 – iunie 1973 
Calificarea / diploma obţinută Liceul „E. Gojdu ”Oradea 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale 
Discipline de specialitate (Matematică, Fizică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Diplomă de bacalaureat 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Secţia reala 

Perioada Sept. 1961 – iunie 1969 

Calificarea / diploma obţinută Elev 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala generalǎ clasele I-VIII, Brusturi, judeţul Bihor 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
C1 Utilizator 

experimentat  B2 Utilizator 
independent 

 
 B2 

Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent 

Rusă  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Engleză
 

B1 Utilizator 
independent 

 
 B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Persoană sociabilă, comunicativă, orientată spre rezolvarea eficientă a problemelor atât în echipă, cât 
şi individual.. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de 
coordonare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe operare PC 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare 
 

Certificat de absolvire a modulului psihopedagogic, DPPPD la Universitatea din Oradea, anul 2009. 
 

Experienţa acumulată în alte programe naţionale (Granturi) / internaţionale( Proiecte ): 
Programul/Proiectul Funcţia Perioada:  de 

la...... până la... 
P1. Proiect CNCSIS (Tema 4 cod 1140 contr. Nr. 27648) - Cercetări pentru îmbunătăţirea 
agrotehnicii terenurilor în pantă din nord-vestul României în vederea realizării unui sistem de agricultură 
durabilă. (Director proiect Conf.dr. Domuţa Cornel) Valoare 36.000 RON 

membru perioada 2004-
2007 

P2. Proiect MEC – Laborator de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură şi 
mediul înconjurător (Director Prof.dr. Bara Vasile). Valoare 3.375.900 RON. 

membru perioada 2006-
2008 

P3.  Proiect CEEX – Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului 
acestora asupra sistemelor de agricultură, crearea de noi genotipuri şi 
tehnologii necesare unei dezvoltări durabile (Director proiect Ciobanu 
Cornelia). Valoare 14,9 mld. ROL 
 

membru  perioada 2006-
2008 

P4. Proiect PHARE-CBS – Protecţia eficientă şi sigură a plantelor în UE. 
Director proiect Csep Nicolae, valoare 49.450 Euro 

membru Perioada 2003 
-2004  

P5. Proiect Agral - Cercetări privind managementul integrat de protecţie a culturii porumbului 
împotriva atacului speciei Diabrotica virgifera, virgifera în vederea realizării unui sistem de agricultură 
durabilă în partea de NV a României”. Valoare 1 mld. ROL. Director proiect conf. dr. ing. Cornelia 
Ciobanu. 

 Perioada 2004 
– 2006 

P6. Ciobanu Gheorghe, Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului acestora asupra sistemelor de 
agricultură, crearea de noi genotipuri şi tehnologii necesare unei dezvoltări durabile.  Proiect CEEX 
.Valoare 14,9 mld. ROL 

membru perioada 2006-
2008 . 

P7. Domuţa C, Cercetări pentru îmbunătăţirea agrotehnicii terenurilor în pantă din nord-vestul ţării în 
vederea realizării unui sistem de agricultură durabilă. Proiect CNCSIS Cod.1140 
c.f.nr.27648/14.03.2005, valoarea 36000 Lei. 

membru perioada 2004-
2007 

 
 

 


