
Curriculum vitae  
Europass 

 
 
 

  

 
 

 
Informaţii personale 

 
Nume / Prenume 

 
Pochişcanu  Simona - Florina 

Adresă(e) Loc. Secuieni, str. Principală, nr. 377, jud. Neamț, Cod poştal: 617415 
Telefon(oane)  Fix : 0233745153 Mobil: 0743719350 

E-mail(uri) simonapochi@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 13.03.1985 
Sex Feminin 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada  1.10.2009 – 1.11.2011 
Funcţia sau postul ocupat Asistent în cercetare 

Pricipalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Documentare, efectuare de calcule statistice şi interpretarea rezultatelor 
statistice, efectuare de lucrări de înfiinţare şi întreţinere a câmpului 
experimental, observaţii în vegetaţie, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, Str. Principală, nr.377, cod 
617415, Comuna Secuieni, Jud. Neamţ, e-mail: scdasec@scda.ro, tel. : 
0233745136 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare – Laborator de Testare ecologică 

 
Perioada  1.11.2011 – 1.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
Pricipalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Documentare, efectuare de calcule statistice şi interpretarea rezultatelor 
statistice, efectuare de lucrări de înfiinţare şi întreţinere a câmpului 
experimental, observaţii în vegetaţie, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, Str. Principală, nr.377, cod 
617415, Comuna Secuieni, Jud. Neamţ, e-mail: scdasec@scda.ro, tel. : 
0233745136 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare – Laborator de Testare ecologică 

 
Educaţie şi formare   

Perioada 2012 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctor(and) 

Specializarea: Fitotehnie 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ furnizorului de 
formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” IAŞI – Facultatea de Agricultura 

  



Perioada 2009 - 2011 
Calificarea / diploma obţinută Master 

Specializarea : Horticultură ecologică 
Discipline principale studiate/ 

competenţe profesionale 
Culturi legumicole ecologice, Culturi pomicole ecologice, Culturi viticole 
ecologice, Ştiinţa solului în producţia horticolă ecologică, Protecţia culturilor 
horticole ecologice, Legislaţia şi certificarea producţiei horticole ecologice, 
Practică şi activităţi de cercetare 

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       2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursurilor M.A.K.I.S. (Modernizare Sistemului de 
Informare şi Cunoaştere în Agricultură) 

Discipline principale studiate/ 
competenţe profesionale 

- activităţi didactice, 
- activităţi de cercetare, 
- activităţi de extensie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

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

 
Perioada 

  
   2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom 
Specializarea : Montanologie 

Discipline principale studiate/ 
competenţe profesionale 

Botanică, biochimie, agrochimie, fiziologia plantelor, genetică, pedologie, 
tehnică experimentală, agrotehnică, entomologie, fitopatologie, fitotehnie, 
ameliorarea plantelor, contabilitate, management, marketing, economie agrară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” IAŞI – Facultatea de Agricultură 

 
Perioada 

 
2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Atestat de tehnician în întreţinere şi reparaţii 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grup Şcolar Industrial „Construcţii de Maşini” Dărmăneşti 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e)  română 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Franceză, engleză 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
franceză  B1 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat B1 Utilizator 

independent A2 Urilizator 
elementar C2 Utilizator 

experimentat 
engleză  C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar B2 Utilizator 

independent 



 
 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
 
 
Experienţă în lucru în echipă încă din perioada facultăţii, când am particpat la 
diverse proiecte teoretice şi  practice; în prezent : sunt responsabilul unei echipe 
formate din trei oameni, membru în comisia de recepţie a materialelor; abilităţi de 
comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, abilităţi de comunicare 
interculturală 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Gândire sistemică, capacitatea de identificare a problemelor,capacitatea de 
rezolvare a problemelor, bună capacitate de comunicare, buna capacitate de 
adaptare la schimbarea condiţiilor de munca 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, Internet explorer 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 fotografia 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby:  tennis de câmp, fotografia 
 
 
 


