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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sfîrloagă Loredana Mirela 

Adresă(e) Strada Aurel Vlaicu Nr. 24 
Telefon(oane) 0742972152   

Fax(uri)  
E-mail(uri)  ditaloredanamirela@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 31.01.1985 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - 2015 : Profesor biologie în învățământul gimnazial și liceal; 
2017 - Prezent : Cercetător științific la SCDCPN Dăbuleni 

Funcţia sau postul ocupat Inginer,gradul:Cercetător Științific 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
-Crearea și promovarea genotipurilor cu rezistență sporită la unele specii de plante legumicole; 
-Stabilirea unor metode noi de creștere a timpurietății și elaborarea tehnologiilor de cultivare în 
câmp a unor 
 specii de plante legumicole; 
- Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu 
maximă eficiență 
 a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și 
îmbunătățirea protecției mediului înconjurător. 

Numele şi adresa angajatorului Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 
Tel.:+40251334402        Fax.:+40251334347 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare Dezvoltare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2000 - Prezent 
Calificarea / diploma obţinută 

Doctorat 
Instituția organizatoare 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Master 
Instituția organizatoare 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Licență 
Instituția organizatoare 

 
 

 
2008 - 2009 
Știința Mediului (La Craiova) 
Știința Mediului 
Facultatea de Știința Mediului, Universitatea ,,BABEȘ - BOLYAI   din Cluj - Napoca 
2004-2008 
Specializarea Biologie 
Licențiat în Biologie 
Facultatea de Științe, Universitatea ,, LUCIAN BLAGA ʼʼ din Sibiu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Microbiologie 
Biologie celulară și moleculară 
Hidrobiologie 
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Perioada 

                              Instituția 
organizatoare                                                                               

Ecopedologie 
Biochimie 
Morfologia și anatomia plantelor 
 
2000-2004 
Liceul Teoretic ,,Constantin Brâncoveanu ʼʼ - Dăbuleni, județul Dolj. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

-bune abilități de comunicare, 
- integrare în colectiv, spirit de echipă; 
-punctualitate; 
-o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office, navigare Web. 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză Utilizator 
independent 

Engleză Utilizator 
independent 

Engleză Utilizator 
independent 

Engleză Utilizator 
independent 

Engleză Utilizator 
independent 

Limba  Franceză Utilizator    
independent 

Franceză Utilizator 
independent 

Franceză Utilizator 
independent 

Franceză Utilizator 
independent 

Franceză Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale -bune abilități de comunicare și organizare 
-punctualitate, responsabilitate, stăpânire de sine 
-spirit de echipă 
-disponibilitatea de a lucra peste orele de programe și de deplasare în interes de serviciu și în 
afara localității 

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

-cunoștiințe PC de bază:Word, Excel, Microsoft Power Point 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: sport, muzică, lectură 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare -participări cu lucrări științifice la Conferințe și Simpozioane Naționale și Internaționale 
  
Experiența acumulată în programe naționale 

Programul/proiectul Funcția Perioada:de la....până la... 

ADER 1.4.2.  Refacerea capacității de producție și 
protecție a agroecosistemelor din zona solurilor 
nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii 
de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, 
sorg, secară.   

Colaborator 2019 - 2022 

 ADER 7.2.1.   Îmbogățirea genofondului legumicol 
prin obținerea de creații biologice destinate obținerii 
de soiuri și hibrizi din familia Solanaceae, tomate, 
ardei, pătlăgele vinete.   

Colaborator 2019 - 2022 

 ADER 7.2.5.   Îmbunătățirea și diversificarea 
germoplasmei unor culturi legumicole destinate 
pentru produse alimentare, în scopul creșterii 
productivității și calității recoltei, a adaptabilității la 
factorii de stres biotic şi abiotic.   

Colaborator 2019 - 2022 

 ADER 7.3.15.  Stabilirea măsurilor și mijloacelor de 
prevenire și combatere integrată a dăunătorului 
Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate 
în spații protejate.   

Colaborator 2019 - 2022 

Proiect 1746:   Menținerea purității varietale și 
producerea de sămânță la cultivarurile de plante 
legumicole la care SCDCPN Dăbuleni este 
menținător.   

Colaborator 2018 - 2022 

Proiect 1738:   Crearea și promovarea genotipurilor 
tolerante la stresul termic și hidric, la unele specii 
de plante legumicole.   

Colaborator 2018-2022 

 Proiect 1739:   Promovarea unor specii de plante 

medicinale și aromatice în zonele cu climat arid din 

Colaborator 2018-2022 
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sudul Olteniei.   

ADER 3.3.6.   Evaluarea și conservarea surselor de 
germoplasmă legumicolă tolerante la stresul termic și 
hidric,  în vederea utilizării acestora în programele de 
ameliorare.   

Colaborator 2015-2018 

Proiect Complex nr 9PCCDI/2018    Sistem complex 
de valorificare integrală a unor specii agricole cu 
potenţial energetic şi alimentar.   

Colaborator 2018-2020 

Proiect Complex: 27PCCDI/2018:  
 Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în 
condiţii de climat arid, semiarid si subumed-uscat.   

Colaborator 2018-2020 

 

  
Lista lucrărilor științifice: 

1. Sfîrloagă Loredana Mirela, Diaconu Aurelia, Dima Milica, Novac Mihaela- Gabriela, Croitoru 

Mihaela, Preliminary results on the culture of Zucchini Pattison(Cucurbita Pepo Patissoniana) on 

sandy soils in southern Oltenia, 2018, Analele Universității din Craiova, Vol. XXIII(LIX), Ed. 

Universitaria, pag.223-226, 

2.  Pintilie Ioan,  Diță (Sfîrloagă) Loredana Mirela, 2017  The variability of the main quantitative 

characters of the tomato variety Romec 554j,  

Annals of the Research and Development Station for Plant Culture on Sands Dabuleni, Vol 21, Ed. 

Sitech, pag.102 - 108. 

3.Sfîrloagă Loredana Mirela,  Pintilie Ioan,  Novac Mihaela- Gabriela, 2018  The variability of the 

main quantitative characters at the Ișalnița 60 green pease variety, Annals of the Research and 

Development Station for Plant Culture on Sands Dabuleni, Vol 22, Ed. Sitech, pag. 92- 100. 

4. Novac Mihaela-Gabriela,  Pintilie Ioan,  Sfîrloagă Loredana Mirela, 2018 The variability of the 

main quantitative characters Ișalnița 43 garden dwarf bean variety Annals of the Research and 

Development Station for Plant Culture on Sands Dabuleni, Vol 22, Ed. Sitech, pag. 64- 74. 

5.Sfîrloagă Loredana Mirela, Croitoru Mihaela , Dima Milica, 2019, Results preliminary concerning 

the behavior of varieties of okra (Hibiscus esculentus) on the sandy soils of south Oltenia, The 15th 

ANNUAL MEETING"DURABLE AGRICULTURE –AGRICULTURE OF THE FUTUREˮ7th-8th 

November 2019, Craiova.                                                           

 

   

 

MEMORIU DE ACTIVITATE 

 

 Subsemnata Sfîrloagă Loredana Mirela, născută la Bechet, în 31.01.1985, am urmat şcoala primară şi 

gimnaziul la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr 2. Dăbuleni. În anul 2004 am absolvit Liceul Teoretic ,,C-tin 

Brâncoveanuˮ din Dăbuleni, cu specializarea filologie. În perioada 2004-2008 am urmat cursurile Universității 

,,Lucian Blagaˮ din Sibiu, Facultatea de Științe, specializarea Biologie, obținând titlul de licențiat în biologie cu 

lucrarea    Flora din împrejurimile localității Dăbuleni cu privire asupra florei halofile   .Tot în perioada, 2004-2008 am 

urmat cursurile Universității ,,Lucian Blagaˮ din Sibiu, Facultatea de Științe, specializarea Ecologie și protecția 

mediului obținând titlul de licențiat în ecologie și protecția mediului cu lucrarea    Studiul ecologic al florei arenicole din 

S-E județului Dolj   . În anul 2009 am  absolvit cursurile de Master de la Universitatea ,,Babeș Bolyaiˮ din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Știința Mediului, specializarea Știința Mediului. Pe toată durata studiilor universitare am urmat şi 

cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.  

Din toamna anului 2008, am debutat în învăţământ. În anul şcolar 2008-2009 am lucrat ca profesor suplinitor de 

biologie la  Şcoala  Generală Nr.3 cu cls. I-VIII Dăbuleni. În anii școlari 20011-2013,  am lucrat ca profesor suplinitor 

de biologie la Școala Generala Nr. 1 cu cls.I-VIII, Bolintin Deal, jud.Giurgiu.În anul școlar 2013-2014, am predat la 

Liceul ,,Dimitrie Bolintineanuˮ din Bolintin Vale, jud. Giurgiu.În anul 2014 m-am titularizat la Școala Gimnazială Nr. 1, 

cu cls. I-VIII Găiseni, jud. Giurgiu. 
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 În timpul activităţii mele didactice am realizat un climat educativ favorabil, promovând cele mai noi şi eficiente 

metode didactice, menite să contribuie la însuşirea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor, utilizării termenilor şi 

informaţiilor specifice biologiei. 

 Am studiat şi interpretat cu rigurozitate noile orientări în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţele Naturii, 

elaborând fişe de evaluare pentru fiecare nivel de studiu în parte. 

 Am organizat meditaţii pentru elevii care au înregistrat rezultate mai slabe în procesul de învăţare, în vederea 

recuperării lor, aspecte oglindite în procentul de promovabilitate la disciplina Biologie. 

 Am oferit consultaţii suplimentare elevilor care au dovedit capacităţi sporite pentru studiul biologiei, în vederea 

prezentării acestora la concursuri şi olimpiade şcolare. 

Am susținut lecții deschise la nivelul școlii, în cadrul ariilor curriculare ,precum și la Cercurile metodice.   

La Şcoala Generală Nr. 1 Găiseni am întocmit şi predat un obţional pentru clasa a V-a pe tema EDUCAŢIE PENTRU 

SĂNĂTATE, aprobat de ISJ Giurgiu, obţional care s-a bucurat de succes şi continuitate pe mai mulţi ani, iar la 

Școala Generală Nr. 3 am întocmit și predat un obțional la clasele a III- a și a IV-a pe tema ,,Ecologie și protecția 

mediuluiˮ. 

 În iunie 2017 am participat la concursul pentru ocuparea postului de asistent cercetare în domeniul 

horticulturii , organizat de S.C.D.C.P.N. Dăbuleni, fiind declarată admisă . 

Din iulie 2017 am fost angajată ca asistent cercetare la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura 

Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni şi am lucrat în cadrul colectivului ,,Ameliorarea Plantelor și Producerea de 

Sămânță”.   

În anul 2018 am susținut și promovat examenul de cercetător științific în specialitatea ,,Ameliorarea Plantelor și 

Producerea de Sămânță”. 

In cadrul colectivului de cercetători de la SCDCPN Dăbuleni m-am specializat în domeniul legumiculturii pe solurile 

nisipoase. 

Activitatea de cercetare in domeniul ameliorării  și producerii de sămânță pe solurile nisipoase au vizat ca aspecte: 

- studiul comportării materialului biologic in condiţiile solurilor nisipoase in scopul selectării genitorilor folosiţi in 

procesul de ameliorare; 

- crearea unor genotipuri noi de specii  leguminoase prin utilizarea hibridării şi selecţiei, caracterizate prin 

timpurietate, productivitate; 

- comportarea în cultură  a unor genotipuri de specii leguminoase autohtone în vederea recomandării celor mai 

productive care sa valorifice eficient condiţiile ecopedologice ale zonei solurilor nisipoase; 

- studii privind mentinerea purităţii biologice a seminţei la soiurile de mazăre de grădină Adela și Ișalnița 60, fasole 

pitică de grădină Ișalnița 43, tomateRomec 554j  prin selecţie conservativă . 

Cercetările au urmat mai multe cicluri de experimentare în vederea stabilirii,  atât a gradului de adaptabilitate a 

acestei culturi în zona în care s-au efectuat cercetările, cât şi pentru identificarea celor mai corespunzatoare soiuri şi 

linii care au realizat producţii deosebite. 

Am urmărit în cultură comportarea genotipurilor de tomate, ardei și a liniilor de fasole, tomate si am constatat,că 

majoritatea soiurilor si liniilor studiate au realizat sporuri de producţie ridicate. 

În vederea creerii de soiuri noi am efectuat lucrări de hibridare si selecţie. 

Pentru obţinerea de sămânţă certificată am urmărit verificarea puritătii genetice a seminţei la soiurile de mazăre, 

fasole, tomate, ardei autohtone. 

În paralel cu cercetările de ameliorare au fost efectuate cercetări şi asupra unor verigi tehnologice importante pentru 

stabilirea unei tehnologii de cultivare  adecvate pentru aceasta zonă. S-au stabilit dozele optime de fertilizare, epoca 

optimă de semănat, erbicidele cele mai eficiente in combaterea buruienilor. 

În cadrul activității de cercetare științifică am urmărit ca în cadrul temelor și experiențelor studiate să aplic tot ceea ce 

este mai nou în cercetarea științifică, încât rezultatele obținute să poată fi generalizate în producție. 

 

 Ianuarie, 2020                                                                                                             Semnătura 
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