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INFORMAŢII PERSONALE Bârcă Sorinel Vasile 

str.Rediu nr.2,bloc 481,sc.B,et.7,ap.27, Iași (România) 

 0745663871     +40 232451792    

itcsmsiasi@yahoo.com 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1995 – prezent consilier superior
Inspectoratul Teritorial pentru calitatea semințelor și material săditor, Iași (România) 

Controlul, certificarea identității și a calității semințelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea și 
autorizarea operatorilor economici furnizori de semințe în toate etapele producerii, prelucrării și 
comercializării in conformitate cu regulile, normele tehnice interne și cu reglementările internaționale în
vigoare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1994 – 1995 Diploma de studii aprofundate
Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad, Iași (România) 

1989 – 1994 Diploma de licență
Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad, Iași (România) 

1985 – 1987 Diploma de bacalaureat
Liceul Agroindustrial Roznov, Roznov (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză A2 A2 A2 A2 A2

franceză A2 A2 A2 A2 A2
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Receptivitate,seriozitate,lucru în echipă,capacitate de evaluare

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Conform prevederilor legale controlez activitatea operatorilor economici în ceea ce privește 
producerea,prelucrarea și comercializarea semințelor
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Competenţe dobândite la locul de
muncă 

Profesionalism,capacitate de a lua decizii și de a-mi asuma responsabilități,capacitate de analiză și 
sinteză,capacitate de consiliere

Competenţe informatice Cunoștințe de operare -nivel avansat

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Permis de conducere cat.B
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