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Europass  

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOSTACA Sorina (căsătorită SÎRBU)  

Adresă(e) IAŞI, ROMÂNIA  

E-mail(uri) sorinas66@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

Data naşterii 11.12.1966 

Sex FEMININ 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU 
POMICULTURĂ IAŞI 

Experienţa 
profesională 

17 ani 

Perioada 2008 - PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

AMELIORAREA PLANTELOR POMICOLE 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SCDP IAŞI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

LABORATORUL DE GENETICĂ ŞI AMELIORAREA PLANTELOR 

Perioada 2006 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat INGINER 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

AMELIORAREA PLANTELOR POMICOLE 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SCDP IAŞI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

LABORATORUL DE GENETICĂ ŞI AMELIORAREA PLANTELOR 

Perioada 2002-2006 
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Funcţia sau postul ocupat CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale SERVICII DE ÎMPRUMUT BIBLIOTECAR 

Numele şi adresa 
angajatorului 

USAMV IAŞI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL 

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat REFERENT DE SPECIALITATE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

RELATII CU PUBLICUL 

Numele şi adresa 
angajatorului 

PRIMĂRIA REDIU, JUDEŢUL IAŞI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR, REGISTRUL AGRICOL 

Perioada 1996 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR DE SPECIALITATE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

RELATII CU PUBLICUL 

Numele şi adresa 
angajatorului 

CAMERA AGRICOLĂ A COMUNEI REDIU, JUDEŢUL IAŞI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR, SITUAŢII STATISTICE  

 
Educaţie şi formare 

 
 
 

Perioada Octombrie 2007 – Septembrie 2011 

Disciplinele principale 
studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Studii doctorale / Tehnologia de prelucrare a produselor agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” – Iaşi/ Facultatea de Horticultură 

Perioada 1.10.1994 – 15.07.1995 

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare/ diplomă de studii aprofundate nr. 13/22.07.1997 

Disciplinele principale 
studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Protecţia plantelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară IAŞI/ Facultatea de 
Horticultură 
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Perioada 1.10.1989 – 15.07.1994 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer diplomat/ Studii universitare - diplomă de licenţă nr. 51/13.09.1994 

Disciplinele principale 
studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

- Fitotehnie ; 
- Pomicultură ; 
- Fiziologia plantelor ; 
- Botanică ; 
- Ameliorarea plantelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Agronomic IAŞI / Facultatea de Agricultură   

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba (i) străină(e) cunoscută 
(e) 

 

Autoevaluare  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză 
C2 

 
Utilizator 
experim

entat  

C2

 
Utilizator 
experim

entat  

C2

 
Utilizator 
experim

entat  

C2 

 
Utilizator 
experim

entat  

C2

 
Utilizator 
experim
entat  

Limba engleză  
C2 

 
Utilizator 
experim

entat  

C2

 
Utilizator 
experim

entat  

C2

 
Utilizator 
experim

entat  

C2 

 
Utilizator 
experim

entat  

C1

 
Utilizator 
experim

entat  

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă dezvoltat, capacitate de adaptare, integrare rapidă în 
colectiv 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienţă în managementul de proiect dobândită în timpul activităţii 
în domeniul proiectelor de cercetare (responsabil proiect în 
parteneriat cu ICDP Piteşti);   

Competenţe şi 
aptitudini tehnice  

 

- cunoştinţe privind  realizarea lucrărilor de ameliorare a speciilor 
pomicole; 
- cunoştinţe privind realizarea rapoartelor stiinţifice şi tehnice la proiectele 
de cercetare; 
 - cunoştinţe privind elaborarea de lucrări ştiinţifice. 
 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului  

Utilizarea aparaturii de birou, sisteme de operare Windows, pachetul de 
aplicaţii Microsoft Office, Power Point, Internet. 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Cursuri de perfecţionare în concepte de Modernizarea sistemului de 
cunoaştere şi informare în agricultură M.A.K.I.S. (2010). 

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 1993. 
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Anexe 1. Lista proiectelor de cercetare la care am participat/particip. 
2. Omologări/brevete de invenţii 

 
Anexa 1. 

1. Lista proiectelor de cercetare la care am participat sau particip în prezent. 
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana 

la... 
PROGRAM INTERN DE CERCETARE „Stabilirea 
tehnologiei specifice soiurilor noi de cireş şi vişin 
pentru fermele ce deţin suprafeţe cu cele două 
specii”, coordonator SCDP Iaşi. 

EXECUTANT 2006-2007 

Proiect sectorial MAPDR 3.3.1.”Menţinerea şi 
sporirea biodiversitaţii genetice în vederea 
îmbunătăţirii calităţii şi rezistenţei la factorii biotici şi 
abiotici a sortimentelor de pomi şi arbuşti fructiferi, 
specifice zonelor de cultură”, coordonator ICDP 
Piteşti. 

EXECUTANT 2006-2008 

PN II PNCDI nr. 52154 – „Implementarea si 
adaptarea tehnologiilor cu verigi ecologice in cultura 
ciresului pe soiuri si portaltoi autohtoni valorosi, in 
contextul protectiei mediului si dezvoltarii durabile”, 
coordonator ICDP Pitesti Maracineni 

EXECUTANT 2008-2011 

PN II PNCDI nr. 52151 – „Cercetări genetice si 
biochimice privind procesul de ameliorare a 
sortimentului in vederea cresterii agroproductivitatii 
si calitatii la cires”, coordonator USAMV Iasi, 

EXECUTANT 2008-2011 

Proiect 2.2.8./2011: „Tehnologii ecologice de 
exploatare a parterului înierbat din plantaţiile de nuc 
pentru creşterea în stabulaţie liberă a ovinelor pentru 
carne”, coordonator SCDP Iaşi. 

EXECUTANT 2011-2014 

Proiect 1.1.9./2011: „Identificarea de genotipuri 
pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, 
pretabile la sistemele tehnologice specifice 
agriculturii durabile”, coordonator ICDP Piteşti. 

RESPONSABIL 2011-2014 

Proiect 1.1.8./2011: „Colectarea, menţinerea şi 
utilizarea biodiversităţii genetice autohtone pentru 
elaborarea de strategii integrate utile programelor de 
ameliorare a speciilor pomicole”, coordonator ICDP 
Piteşti. 

EXECUTANT 2011-2014 

Proiect 1.2.3./2011: „Tehnologii pomicole inovative 
de limitare a impactului negativ al schimbărilor 
climatice”, coordonator ICDP Piteşti. 

EXECUTANT 2011-2014 

Proiect 1.2.4./2011: „Modernizarea tehnologiilor de 
înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi 
căpşun, prin micro şi macropropagare”, coordonator 
ICDP Piteşti. 

EXECUTANT 2011-2014 

 
 
Anexa 2. 
 

Coautor la crearea soiului de cireş Mihai - Certificat ISTIS 3372/02.06.2011 


