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Curriculum vitae   

Europass   

InformaŃii personale   

Nume / Prenume 
  

Popa Lin 
 

Adresă(e)  Str. Călăraşiloe, Nr 264, Bl 3, Ap 86, Brăila – România 

  

Telefon(oane)  Fix: 0339 886696      Mobil: 0726703145 

Fax(uri)   

E-mail(uri)  lin_popa@yahoo.com 

NaŃionalitate(-tăŃi)   
 

Română  

Data naşterii  
 

13.12.1975 

Sex  
 

Bărbătesc 

Locul de muncă vizat  
 
agent de vânzări 

 
Domeniul ocupaŃional  

 
Promovare şi vânzare de pesticide 

ExperienŃa profesională  
 

Perioada  2008 – prezent 

FuncŃia sau postul ocupat  Agent de vânzări 

ActivităŃi şi responsabilităŃi  
Promovare, coordonare, control şi vânzare de pesticide şi alte produse chimice pentru 
agricultură 

principale   

Numele şi adresa angajatorului  SC Alcedo SRL, Bucuresti, Sector 1 

Tipul/sectorul de activitate  Agricultură şi cercetare ştiinŃifică 

Perioada  2006 – 2008 

FuncŃia sau postul ocupat  Inginer horticultor 

ActivităŃi şi responsabilităŃi  
 
Îndrumarea, consultarea tehnico-managerială a unei societăŃi cu plante legumicole 



 
principale  Şef de fermă legumicolă 

Numele şi adresa angajatorului  S C Starwood SRL, Gropeni, judeŃul Brăila 

Tipul/sectorul de activitate  Tehnico-organizatorică şi de cercetare ştiinŃifică 

Perioada  2000-2005 

FuncŃia sau postul ocupat  Inginer horticol, manager fermă 

ActivităŃi şi responsabilităŃi  Administrator ferma agricolă 

Numele şi adresa angajatorului  Societatea Agricolă Sil-En Siliştea, jud Brăila 

Tipul/sectorul de activitate  Agricol 

EducaŃie şi formare  
 

Perioada  2008-2010 

Calificarea / diploma obŃinută  Master în Domeniul Horticultură ecologică 

Disciplinele principale studiate  interdisciplinar: legumicultură, protecŃia plantelor, ecologice 

competenŃe profesionale 
dobândite  

administrarea sistemelor legumicole ecologice 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi – Facultatea de Horticultură 

Perioada  1994-1999 

Calificarea / diploma obŃinută  Inginier horticol 

Disciplinele principale studiate  ŞtiinŃe fundamentale, ştiinŃe tehnice, ştiinŃe economice ş.a. 

CompetenŃe profesionale 
dobândite  

Abilitatea de a lucra şi administra o fermă horticolă 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ/furnizorului de formare 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi – Facultatea de Horticultură 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internationala  

postuniversitar 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  

 

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaŃie  

Discurs oral  Exprimare scrisă  

Limba engleză B1 incepator B1 incepator B1 incepator B1 incepator B1 incepator 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  persoană comunicativă, cu spirit de echipă, bună adaptare la diferite medii profesionale, bună 
capacitate de comunicare; abilităŃi căpătate prin experienŃă de lucru cu oamenii în activitatea de 



 
cercetare şi cea didactică 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

bună capacitate managerială şi de conducere, spirit organizatoric; calităŃi dobândite în timpul 
activităŃilor manageriale şi de conducere în cadrul unei ferme  

CompetenŃe şi aptitudini 
tehnice 

competenŃe în activitatea şi cercetarea ştiinŃifică în legumicultură (tehnologii legumicole, 
producŃie legumicolă ecologică, ş.a.). 

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

utilizare sistem de operare Microsoft Windows şi programe de tip office (Microsoft Word , 
Wicrosoft Excel, Microsoft PowerPoint), browsing Internet şi folosire client de mail Microsoft 
Windows Mail. 

Alte competenŃe şi aptitudini -Horticultura şi Biodiversitate Organică 
-Consultant producŃie legumicolă pentru diferite societăŃi comerciale 

Permis de conducere Categoria B 
InformaŃii suplimentare • Popa L., Stoleru V., Stan C., 2008- Studiul germinaŃiei şi evoluŃiei răsadurilor de legume pe 

diferite substraturi organice. Lurări ştiinŃifice vol 51(2), seria Agronomie. USAMV, Iaşi, pag. 
378-380. 
 
• Popa L., Munteanu N., Stoleru V., Stoleru Carmen, 2009 – The influence of cultivar x 
fertilizer doze x mulching on a sweet pepper crop from polytunnels in a sustainable system. 
Lucrări ştiinŃifice, vol 52, seria Horticultură. USAMV, Iaşi, pag 471-476. 
 
• Stoleru V, Popa L., Stoleru Carmen Maria, Munteanu N., 2009 – The Influence of organic 
fertilization on tomato crop in polytunnels in a sustainable system. Lucrări ştiinŃifice, vol 52, 
seria Horticultură. USAMV, Iaşi. 
 

 
 

 
16.09.2010 


