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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa Lorena-Diana 

Adresă(e) Str. Nicolae Titulescu, Bl. 4, cod poştal 611002,Roman 

Telefon(oane) - Mobil: 0747370828 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) popa_lorena_diana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.08.1978 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Domeniul agricol 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009-2010 

Funcţia sau postul ocupat Inginer horticol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare producere şi desfacere producţie legumicolă, supraveghere şi control parametri seră 
(utilizare soft PrivaOffice)  

Numele şi adresa angajatorului SC Petrocart SA, Bd. Decebal nr. 171, Piatra-Neamţ  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producător hârtie, carton triplex şi cartoane electrotehnice; producător legume în sistem hidroponic 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legumicultură, Managementul proiectelor, Ameliorarea plantelor horticole, Fiziologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Şcoala doctorală 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Producerea seminţelor şi a materialului săditor horticol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

  

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legumicultură, Pomicultură, Viticultură, Floricultură, Fiziologie, Ameliorarea plantelor, Botanică 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline cu profil real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul naţional „Roman-Vodă”, Roman 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. engleză; 2. spaniolă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba spaniolă  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de lucru în echipă, adaptabilitate, promptitudine; abilităţi dobândite în urma activităţilor de 
voluntariat desfăşurate în cadrul diferitelor organizaţii filantropice. 

- Inovaţie, abilităţi de comunicare, deschidere spre perfecţionare profesională; calităţi dobândite în 
urma participării ca membru activ în derularea diferitelor proiecte de cercetare, precum şi în urma 
colaborării ca reporter/redactor cu diferite reviste şi fundaţii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Dezvoltare de relaţii profesionale şi interumane în echipă. 
- Coordonarea, stimularea şi motivarea membrilor echipei. 
- Capacitate ridicată de analiză şi sinteză. 
- Foarte bun organizator. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe avansate MS Office (Word, Excel, PowerPoint), CorelDRAW, Internet. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Actorie (reprezentaţii teatrale ocazionale)  
- Scris (lucrări/ texte compoziţionale ocazionate de desfăşurarea a diferite evenimente) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Diplomă de asistent generalist 
  

Informaţii suplimentare Membru Asociaţia Bioagricultorilor „Bioterra” 
Membru ASCOR 

  

 Participare la proiecte de cercetare 
  

Perioada 2004-2006 

Tipul proiectului  Proiect CNCSIS A 605 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Perioada 2006-2008 

Tipul proiectului  Program AGRAL, Proiect PRODLECO 31/2006 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 
  

Perioada 2006-2008 

Tipul proiectului  Program BIOTECH-CEEX, Proiect BIODIV 58/2006 

Funcţia în cadrul proiectului cercetător 
  

Perioada 2006-2010 

Tipul proiectului  Program MAPDR - Sectorial 355/2006 

Funcţia în cadrul proiectului  cercetător 

  

Perioada 2008-2011 

Tipul proiectului  Program PN II, Proiect SIECOLEG 52141/2008 

Funcţia în cadrul proiectului  cercetător 

 


