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in f o r m a ţ i i  p e r s o n a l e  Vitalie Starodub

ф  Şoseaua Bucovinei 2 2 /2 ,4601 Edineţ (Republica Moldova) 

f i  +37379510322  

Ш  starvit1982@gmail.com

Sexul Masculin j Data naşterii 08/05/1982 j Naţionalitatea moldova

EDUCAŢIE Şl FO RM ARE ______ __________________________ . ____  , _______ _ . .......................  Щ

2004-2007

Grădina botanică (institut) ASM, Chişinau (Republica Moldova)

Doctorand

Competenţe generale:

- filosofia, informatica, limba engleză 

Competenţe profesionale:

- botanica

20 00-2 004  Diplomă de licenţă
Institutul de Ştiinţe Reale, Chişinau (Republica Moldova)

Competenţe generale:

- botanica, fizica, limba engleză, statistica 

Competenţe profesionale:

- silvicultura, tehnica culturilor silvice, seminologie şi pepinierit, entomologia, fitopatologia, 
economia etc.

- aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, protecţia fegetaţiei forestiere, multiplicarea 
materialului forestier de reproducere

24/03/2015-26/03/2015 Certificat
Centru naţional de acreditare din Republica Moldova MOLDAC, Chişinau (Republica 
Moldova)

Cerinţe pentru auditarea sistemelor de management SM SR EN IS 0 1 9011:2013 şi cerinţa generale 
pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări SM SR EN ISO/CE117025:206

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ____ ____________________________ ________ _ ___________________________________ M

10/2015-Prezent Inginer şef în silvicultură
întreprinderea da Stat "întreprinderea pentru silvicultură Orhei" 
str. Vasile Lupu 166, 35000 Orbei (Republica Moldova) 
www.orhei.silvicultura.md

-  Asigurarea activităţii tehnice şi operaţionale la lucrările de îngrijire şi conducere în cadrul fondului 
forestier;

- Monitorizarea respectării normelor tehnice în vigoare; respectării planurilor aprobate etc.

Tipul sau sectorul de activitate Silvicultura

01/02/2015-16/Ю/2015 Şef serviciului de cercetare în domeniul seminologie şi regenerare 
Institutul de cercetări şi Amenajări Silvice, Chişinau (Republica Moldova)

- efectuarea cercetărilor în domeniul seminologie şi pepinierit
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16/05/2011-01/02/2015

09/02/2010-16/05/2011

09/06/2008-08/02/2010

2010- 2014

2011- 2019

C OM PETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e)

Limbile străine

rusă

engleză

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionaie/manageriale

Competenţele digitale

Curriculum viiae Vitalie Sîarodub

Şef secţie seminologie, pepinierit şi regenerări
Institutul de cercetări şi Amenajări Silvice, Chişinău (Republica Moldova)

- reglementarea activităţilor în domeniul seminologie şi pepinierit;

- determinarea calităţii seminţelor forestiere;

- elaborarea documentaţiei privid baza seminologică şi pepinierile silvice

Şef adjunc secţia seminologie şi pepinierit
Institutul de cercetări şi Amenajări Silvice, Chişinău (Republica Moldova)

- reglementarea activităţilor în domeniul seminologie şi pepinierit;

- determinarea calităţii seminţelor forestiere;

- elaborarea documentaţiei privid baza seminologică şi pepinierile silvice

Directot adjunct pe ştiinţă
Agenţia Moldsilva RN Pădurea Domnească ÎS, Glodeni (Republica Moldova)

- eleaborama programelor de cercetare;

- asigurarea respectării legislaţiei în vigoare privind fondul ariilor naturale protejate de stat;

- asigurarea implementării cercetărilor în fondul forestier gestionat, etc.

Profesor
Colegiul de ecologie din Chişinău, Chişinău (Republica Moldova)

- profesor la disciplinile de specialitate silvicultură (prin cumul)

Lector universitar
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău (Republica Moldova)

- lector universitar la catedra Silvicultură şi Grădini Publice, Facultatea Biomedicină şi Ecologie (prin 
cumul)

română

ÎNŢELEGERE

Ascultare Citire

VORBIRE

Participare la Dlscursoral 
conversaţie

SCRIERE

C2 C2 C2 C2 C2

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

- oganizarea seminarelor de profil în cadrul întreprinderii

- competenţe dobîndide din activitate sunt: adoptarea de decizii, competenţe organizaţionale, 
realizarea de judecăţi/raţionamente, rezolvare de probleme, lucru în echipă, construirea echipelor etc

Procesarea
informaţiei

AUTOEVALUARE.

Comunicare
Creare de 
conţinut

Securitate
Rezolvarea de 

probleme
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Utilizator
experimentat

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator 
experimentat independent independent independent

Competenţele digitale - Gnlă de auto-evaluare 

Permis de conducere В, BE, C, CE, D, DE
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