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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Moroşanu (căsătorită Iurea) Elena  

Adresa(e) Hlincea, nr.12, 700716 Iaşi (România) 

Mobil 0741213540  

E-mail(uri) iurea_elena@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 27/07/1963 

Sex Femeiesc  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 1982 → 

Funcţia sau postul ocupat tehnician, inginer 

Activităţi si responsabilităţi principale - Activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul laboratorului de Genetică şi Ameliorare; 
- Publicare lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă Iaşi 
Şos. Voineşti, 175, Iaşi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 – prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctor, domeniul Horticultură, specializarea Pomicultură 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul tezei de doctorat + „Cercetări privind obţinerea de noi soiuri de cireş în cadrul S.C.D.P. Iaşi” 
 
Disciplinele studiate: 
- Metode moderne de cercetare 
- Managementul proiectelor 
- Biochimia şi  fiziologia pomilor şi arbuştilor fructiferi 
- Tehnologii moderne de cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi 
- Ameliorarea speciilor pomicole 

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 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii doctorale 

  

Perioada 2007 - 2009  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master – specializarea:”Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol” 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Metode moderne de ameliorare statistică, Producerea semintelor şi a materialului de plantat 
legumicol, producerea materialului săditor pomicol, viticol şi dendrologic, Managementul firmei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” – Iaşi 
Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii postuniversitare 

  

Perioada 2001 - 2007  

Calificarea/diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Botanică, pomicultură, viticultură, floricultură, genetică, entomologie, fitopatolofgie, fiziologia 
plantelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” - Iaşi 
Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Perioada 09/1978 - 06/1982  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

biologie, chimie, agrobiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul agroindustrial Podu Iloaiei 
Podu Iloaiei (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii liceale 

  

Perioada 10/1992 - 01/1993  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare finanţe-contabilitate 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul industriei S.c. "Moldexim" S.A. 
Iaşi (România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  
B1  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - lucru în echipă 

- comunicare în contexte publice – prezentare lucrări ştiinţifice în cadrul Simpozioanelor Ştiinţifice; 

- Integrare, colaborare, adaptare rapida la un mediu de lucru nou, punctualitate 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Competenţe inginereşti 

- manageriale 

- Organizarea activităţilor tehnice şi administrative specifice domeniului de genetică şi ameliorare 
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- Organizare câmpuri experimentale; Elaborare lucrări ştiinţifice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- O bună cunoaştere în utilizarea Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

- Utilizarea browserului de internet 
  

Permis de conducere B  
  

Anexe 1. Lista proiectelor de cercetare la care am participat/particip 
2. Omologări/brevete de invenţii 

 

Anexa 1 Lista proiectelor de cercetare la care am participat/particip 

 
Executant: 
- RELANSIN – IMM, Proiect 607, 1831/09.2000: 
“Crearea de soiuri noi de pomi fructiferi, rezistente la boli, pretabile agriculturii biologice”. 
- ORIZONT 2000, Tema A3 din Ianuarie 2000: 
“Crearea de populaţii hibride în vederea prevenirii eroziunii genetice şi lărgirii bazei de selecţie pentru 
obţinerea de noi soiuri la speciile pomicole sâmburoase, pretabile sistemelor de agricultură durabilă”. 
- ORIZONT 2000 Proiect A 18 din Ianuarie 2000: 
“Cercetări privind microzonarea climatică asistată pe calculator la speciile măr şi prun”. 
- AGRAL Proiect: A 92 /10-2001: 
“Sporirea performanţelor cantitative şi calitative ale ecosistemelor pomicole, prin creşterea gradului de 
captare a energiei solare şi aplicarea unor elemente de tehnologie de cultură organică şi integrată la 
măr şi cireş în concordanţă cu cerinţele standardelor Uniunii Europene”. 
- RELANSIN – IMM, Proiect 1029/2001: 
“Trecerea culturii cireşului şi vişinului din România pe portaltoi vegetativi prin crearea materialului 
săditor adecvat pentru înfiinţarea de plantaţii de mare densitate, performante, capabile să facă faţă 
presiunii concurenţiale a Uniunii Europene 
- BIOTECH Proiect 4173/30.09.2004  
“Cercetări privind introducerea de soiuri noi şi tehnologii nepoluante pentru protecţia mediului 
ambiental şi păstrarea cadrului ecologic natural”. 
- RELANSIN Proiect: R 1924/19.09.2004 
“Soluţii tehnologice ecologice pentru îmbunătăţirea calităţii fructelor din soiurile cu valenţe comerciale 
superioare”. 
- Proiect de Cercetare P.S., contract 320/12.2006, “Menţinerea şi sporirea biodiversităţii genetice în 
vederea îmbunătăţirii calităţii şi rezistenţei la factorii biotici şi abiotici a sortimentelor de pomi şi arbuşti 
fructiferi, specifice fiecărei zone de cultură”. 
- Proiect de Cercetare de Excelenţă: CEEX contract 37/2006: “Evaluarea potenţialului agrobiologic al 
unor soiuri noi şi hibrizi de cireş, în vederea îmbunătăţirii sortimentului naţional care să valorifice, 
resursele naturale în agricultura durabilă EVASORT ” 
- Proiect PN II. PNCDI “Cercetări genetice şi biochimice privind procesul de ameliorare a sortimentului 
în vederea creşterii agroproductivităţii şi calităţii la cireş” 
- Proiect PN II. PNCDI “Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe 
soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România”. 
- 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. 
- Proiect 1.1.9./2011: „Identificarea de genotipuri pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, 
pretabile la sistemele tehnologice specific agriculturii durabile”, coordonator ICDP Piteşti. 
- 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. 
- Proiect 1.2.3./2011: „Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor 
climatice”, coordonator ICDP Piteşti. 
- Proiect 1.2.4./2011: „Modernizarea tehnologiilor de înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi 
căpşun, prin micro şi macropropagare”, coordonator ICDP Piteşti. 
- Proiect 1.1.13/2013: „Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în 
funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice”. 

 


