
 

  

 

   

 
 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Bolohan Diana Elena 

 

Adresa(e) Aleea Mihail Sadoveanu nr. 6 RO-700257 Iași (România) 

Mobil +0746546694  

E-mail(uri) bolohandiana@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 04/02/1985 

Sex feminin 

 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 01/10/2009 - 01/10/2012 

Calificarea/diploma obţinută Doctorand în Științe Agricole, specializarea: Agrochimie 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul tezei de doctorat:” Contributii privind influenţa fertilizărilor diferenţiate asupra 

producţiei cantitative şi calitative la măr (Malus Domestica Borkh), ȋn condiţiile 

ecosistemului pomicol Copou – Iaşi.” 

 

Discipline studiate: 

  Metode moderne de cercetare; 

  Managementul proiectelor; 

  Bazele agrochimice ale fertilizării speciilor pomicole seminţoase; 

  Specii pomicole seminţoase cultivate în ecosistemele pomicole din Nord-Estul 

Moldovei 

  Ecologia pomilor fructiferi cu privire specială asupra cerinţelor faţă de mediul 

edafic 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion 

Ionescu de la Brad" Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

ISCED 6 

Perioada 01.11.2011 – 30. 03. 2012 

Calificarea/diploma obţinută Stagiu de cercetare ştiinţifică 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

analize chimice de determinare a macroelementelor şi a microelementelor din sol şi plantă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Georg-August din Goettingen (Germania) 

Perioada 15/09/2009 → 20/06/2011 



 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master 

Specializarea: Protecţia Plantelor 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 patologie vegetală; 

 zoologie agricolă; 

 combatere integrată şi protecţia ecosistemelor; 

 raţionalizarea tratamentelor fitosanitare; 

 modernizarea mecanizării protecţiei plantelor horticole; 

 protecţia biologică a culturilor; 

 ameliorarea rezistenţei plantelor la agenţi patogeni şi dăunători; 

 fauna utilă din ecosistemele agricole. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion 

Ionescu de la Brad" Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

ISCED 6 

Perioada 01/10/2003 - 30/06/2009  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Inginer 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 

 Pomicultură,  
 Legumicultură,  
 Viticultură,  
 Floricultură,  
 Fiziologie,  
 Ameliorarea plantelor 
  Botanică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion 

Ionescu de la Brad" Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

ISCED 6 

Perioada  1/10/2009- 30/06/2010 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire – Nivelul 1 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 psihologia educaţiei, 

 pedagogie I, 

 pedagogie II, 

 didactica specialităţii, 

 instruire asistată de calculator, 

 managementul clasei 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

   Facultatea de Agricultură,Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion 

Ionescu de la Brad" Iași 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

  ISCED 6 

 

Perioada   1999-2003 

Calificarea/diploma obţinută    Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

  Discipline cu profil real 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

  Liceul de Informatică „Spiru Haret” din Suceava 



 
 

Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba maternă 

 

 

 

 

 Română  

Limbi străine cunoscute Franceză, Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C
2

  

Utilizator 

independent  

C

1

  

Utilizator 

independent  

C

2

  

Utilizator 

independent  

B

2

  

Utilizator 

independent  

B

2

  

Utilizator 

independe

nt  

Franceză  A
2

  

Utilizator 

independent  

A

2

  

Utilizator 

independent  

A

1

  

Utilizator 

elementar  

A

1

  

Utilizator 

elementar  

A

2

  

Utilizator 

elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe si abilităţi   capacitate de lucru în echipă, adaptabilitate, promptitudine 

 abilităţi de comunicare, deschidere spre perfecţionare profesională; 
 

Competenţe si aptitudini tehnice     Determinare a elementelor chimice din sol şi plantă prin analize de laborator, pentru 

stabilirea stării de aprovizionare a acestora; cunoştinţe dobândite, pe parcursul celor trei 

ani de doctorat, în urma activităţilor desfăşurate în laboratorul de agrochimie de la 

USAMV, Iaşi şi la Universitatea Georg-August din Goettingen (Germania). 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 cunoștințe avansate MS Office (Word, Excel, Powerpoint); 

  navigare Internet 

 

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis de conducere    categoria B 

 


