
POP SERGIU RUDOPH   - Vă salut dragi viitor studenți, dar și 

studenți! Numele meu este Pop Sergiu Rudolf și sunt absolvent al 

Facultății de Horticultură Cluj Napoca, promoția 2017, specializarea 

Horticultură. În 2019, am finalizat cursurile programului de master 

Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor 

derivate. Vă îndemn cu încredere să alegeți horticultura, este un 

domeniu extraordinar de frumos cu satisfacții enorme și cu 

oportunități de avea un loc de muncă după absolvirea facultății sau 

chiar de a începe o afacere. Bineînteles, primul pas este înscrierea la 

una dintre specializările facultății de Horticultură. Sunt pași mici pe 

care îi faceți în cei patru ani de studiu, dar pas cu pas veți ajunge tineri 

ingineri pregătiți să înfruntați provocările meseriei.  

La fel am facut și eu, astăzi fiind angajat la o firmă multinațională 

producătoare de produse de protecție a plantelor. Sunt reprezentant 

tehnic pe teritoriul Transilvaniei și ajut fermierii pomicultori, viticultori și legumicultori să 

obțină producții de calitate.  

Doresc să le mulțumesc tuturor profesorilor care m-au ajutat să ajung un inginer bun, capabil și 

determinat!  

Alegeți cu încredere Facultatea de Horticultura Cluj Napoca! Felicitări Sergiu pentru realizările 

tale! Suntem mândri de tine! Succes în tot ceea ce faci, suntem siguri că vei reuși în continuare! 

 

Studentul nostru, SERGIU SAVU, anul II, specializarea 

Inginerie și Management în Afacerile Agricole #IMAA, 

Departamentul de Stiinte Economice USAMV Cluj, ne 

povestește pașii lui spre #Horticultura și Viticultură/Vinificație: 

”Primul meu contact cu horticultura a fost atunci când tatăl și 

unchiul meu au pus bazele unei mici noi crame în Transilvania, 

Pivnita Savu! A venit momentul să îmi dau examenul maturității 

și să iau o decizie care avea să îmi contureze întreaga viață. Ceea 

ce am și făcut, influențat de dragostea și pasiunea pe care am 

lăsat-o în cramă, de frumosul peisaj conturat de rândurile de viță 

de vie, am luat decizia să urmez cursurile la Facultatea de 

Horticultura Cluj-Napoca și să îmi construiesc propriul drum, o 

carieră la care mulți dintre noi aspirăm. Fiind o persoană 

dinamică și ambițioasă, nu m-am mulțumit doar cu atât, mi-am 

construit imediat un plan, mi-am setat obiective puternice și mi-

am luat angajamentul să construiesc, să readuc renumele plantațiilor viticole din Ciumbrud la un 

nou nivel. Să aducem, împreună cu colegii mei din branșă, România în topul țărilor cu cele mai 

bune vinuri și cele mai frumoase podgorii. Și vă asigur că suntem pe drumul cel bun! Cheia 

succesului se află în interiorul fiecăruia dintre noi, trebuie să avem curajul să trăim în propriul 

nostru vis. Trebuie să fim ancorați atunci când vântul bate și să vâslim când nu există vânt. 

Îndemn pe toți cei care se simt atrași de un anumit domeniu, să încerce și mai apoi să facă toate 

eforturile posibile să exceleze. Ceea ce ne ține în viața și sănătoși este nebunia în care alegem să 

credem, în visul nostru!  

Nu uitați că este inutil să ai un vis, dacă nu ai sau nu ești dispus să ai pregătirea necesară în 

domeniul respectiv, cum este, la fel de inutil să ai pregătirea necesară, dar să nu ai niciun vis!”  

https://www.facebook.com/hashtag/imaa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSZHdUIZN1I5A8jDLP8cUtv8vXU_qtEEgJNvm1bTAypx3rCDlqv1w7-QSMe_Utr0lEyFqHTRvudoeKZ09D8oQ9QGVvxn7P6_ByWlEqBMkpsqq-wtij9wcBAJeaw5zLQSY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/econ.usamvcluj.ro/?__cft__%5b0%5d=AZUSZHdUIZN1I5A8jDLP8cUtv8vXU_qtEEgJNvm1bTAypx3rCDlqv1w7-QSMe_Utr0lEyFqHTRvudoeKZ09D8oQ9QGVvxn7P6_ByWlEqBMkpsqq-wtij9wcBAJeaw5zLQSY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/horticultura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSZHdUIZN1I5A8jDLP8cUtv8vXU_qtEEgJNvm1bTAypx3rCDlqv1w7-QSMe_Utr0lEyFqHTRvudoeKZ09D8oQ9QGVvxn7P6_ByWlEqBMkpsqq-wtij9wcBAJeaw5zLQSY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pivnitasavu/?__cft__%5b0%5d=AZUSZHdUIZN1I5A8jDLP8cUtv8vXU_qtEEgJNvm1bTAypx3rCDlqv1w7-QSMe_Utr0lEyFqHTRvudoeKZ09D8oQ9QGVvxn7P6_ByWlEqBMkpsqq-wtij9wcBAJeaw5zLQSY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/horticulturausamvcluj1977/?__cft__%5b0%5d=AZUSZHdUIZN1I5A8jDLP8cUtv8vXU_qtEEgJNvm1bTAypx3rCDlqv1w7-QSMe_Utr0lEyFqHTRvudoeKZ09D8oQ9QGVvxn7P6_ByWlEqBMkpsqq-wtij9wcBAJeaw5zLQSY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/horticulturausamvcluj1977/?__cft__%5b0%5d=AZUSZHdUIZN1I5A8jDLP8cUtv8vXU_qtEEgJNvm1bTAypx3rCDlqv1w7-QSMe_Utr0lEyFqHTRvudoeKZ09D8oQ9QGVvxn7P6_ByWlEqBMkpsqq-wtij9wcBAJeaw5zLQSY&__tn__=kK-R


 

Brand de Cluj – La Vie en Rose, în spatele buchetelor și 

aranjamentelor realizate cu mare talent și creativitate se află 

CĂTĂLINA MARIN, absolventa noastră din promoția 2012, 

specializarea Peisagistică. Suntem mândri de Cătălina, pentru 

că este una dintre cele mai curajoase antreprenoare în domeniul 

floristic din România! După un an de la absolvire, în 2013, a 

fondat pe cont propriu Florăria La Vie en Rose. De atunci, a 

angajat peste 50 de studenți, pe care i-a îndrumat ulterior, pe 

calea lor, în acest domeniu atât de frumos și creativ. De 

asemenea, este trainer de design floral prin susținerea de cursuri 

și workshopuri. La Florăria La Vie en Rose găsiți singurul 

tonomat de buchete din Transilvania și cele mai mari buchete 

care pot fi creat de un artist floral! Aranjamentele realizate de 

Cătălina au înfrumusețat evenimentele musicale de talie 

internațională, precum UNTOLD și Neversea, dar și numeroase 

evenimente corporate și private.  

Cătătlina consideră că pentru a reuși în domeniu trebuie să ai 

curaj, ambiție, încredere și să fii perseverent. Nu utați: Curajul în viaţă se măsoară în vise 

împlinite! Așadar, înscrieți-vă la Facultatea de Horticultură pentru a semăna înpreună sămânța 

visurilor voastre! 

 

https://www.facebook.com/florarialavieenrose/?__cft__%5b0%5d=AZV3NyuggZAwii9-Wrl_4DrA9AHafzBVeb5vT_ouZ9BKSqpXQdetOwOChLYcVStF3yC4Hb9T6BvMIkxVkRmpJ-zg5rid4y-DhN95kG-SGe45zPloXnNSCP22cQrb55eLRMQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNTOLDFestival/?__cft__%5b0%5d=AZV3NyuggZAwii9-Wrl_4DrA9AHafzBVeb5vT_ouZ9BKSqpXQdetOwOChLYcVStF3yC4Hb9T6BvMIkxVkRmpJ-zg5rid4y-DhN95kG-SGe45zPloXnNSCP22cQrb55eLRMQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NeverseaFestival/?__cft__%5b0%5d=AZV3NyuggZAwii9-Wrl_4DrA9AHafzBVeb5vT_ouZ9BKSqpXQdetOwOChLYcVStF3yC4Hb9T6BvMIkxVkRmpJ-zg5rid4y-DhN95kG-SGe45zPloXnNSCP22cQrb55eLRMQ&__tn__=kK-R

