
  

 

   

 
 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Coşuleanu Ancuţa Elena  

Adresa(e) Sat Stamate Comuna Fintinele, Suceava (România) 

Mobil +40745059471  

E-mail(uri) cosuleanu_ancuta@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 25/06/1984 

Sex Femeiesc  

  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 01/10/2008 → prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctorandă la Facultatea de Zootehnie, Specializarea Tehnologia produselor 

animaliere 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: „Cercetări privind modificările parametrilor de 

calitate ai cărnii de bovine în funcţie de statusul fiziologic antesacrificare” 

Metodologia cercetării ştiinţifice, Biochimia cărnii ante şi post sacrificare, 

Managementul calităţii produselor de origine animală 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad”, Facultatea de Zootehnie (Universitate) 

Mihail Sadoveanu nr.3, 700490 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 6 

 

Perioada 

 

10/2008 -02/ 2010  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master în Managementul calităţii produselor de origine 

agroalimentară 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Metodologia cercetării ştiinţifice, Auditul calităţii, Managementul calităţii 

produselor agroalimentare, Merceologia produselor agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad”, Facultatea de Zootehnie (Universitate) 

Mihail Sadoveanu nr.3, 700490 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 6 

 

 
 



Perioada 30/03/2009 - 11/04/2009  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului "Manager proiect" 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Planificarea proiectului, analiza riscului proiectului, implementarea 

proiectului, evaluarea proiectului, managemenul resurselor umane, 

managementul financiar, realizarea şi coordonarea unui proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

EuroDidactica (Instituţie de formare profesională) 

Iaşi (România) 

  

Perioada 2003 - 2008  

Calificarea/diploma obţinută Inginer diplomat în domeniul Inginerie Alimentară specializarea Tehnologia 

Prelucrării Produselor Agroalimentare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Chimia alimentelor, Fiziologie, Genetică, Biochimia alimentelor, Tehnologia 

cărnii şi a preparatelor din carne, Tehnologia laptelui şi a produselor 

derivate, Tehnologia prelucrării produselor vegetale, Tehnologia derivatelor 

din ouă şi peşte 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad”, Facultatea de Agricultură (Universitate) 

Mihail Sadoveanu nr.3, 700490 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 11/06/2007 - 06/07/2007  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de "Pregătire profesională pentru 

dezvoltarea competenţelor în domeniul producţiei vegetale şi creşterea 

animalelor" 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

APDR (Instituţie publică) 

Iaşi (România) 

  

Perioada 05/2006 - 09/2006  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a „Cursului de calificare în cultura plantelor de câmp 

şi legumelor” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

MAPDR, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (Instituţie publică) 

Suceava (România) 

  

Perioada 01/09/2010 - 15/12/2010  

Calificarea/diploma obţinută Atestat INRA-Franţa de realizare a unui stagiu de cercetare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Biochimia cărnii, granulometrie, pH-metrie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

INRA (Institut de Cercetari Agricole) 

Clermont-Ferrand, Theix (Franţa) 



Perioada 2008 - 2009  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor Departamentului pentru pregătirea 

personalului didactic, Nivelul I 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, pedagogie, didactica specialităţii, instruire asistată de 

calculator, managementul clasei 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” (Universitate) 

Mihail Sadoveanu nr.3, 700490 Iaşi (România) 

  

Perioada 2009 - 2010  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului 

didactic, Nivelul II 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Psihopedagogia absolvenţilor, tinerilor şi adulţilor, proiectarea şi 

managementul programelor educaţionale, didactica domeniului şi dezvoltării 

în didactica specialităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” (Universitate) 

Mihail Sadoveanu nr.3, 700490 Iaşi (România) 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 

independent  

B

1  

Utilizator 

independent  

Franceză  C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 

independent  

A

2  

Utilizator 

elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

-Spirit de echipă; 

-Capacitate de adaptare la alte medii culturale; 

-O bună capacitate de comunicare; 

-Colegialitate şi respect. 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- Membră în Comitetul de organizare a Simpozionului Facultăţii de 

Zootehnie –  2009, 2010. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

-O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point). 



Alte competenţe  
 

- Punctualitate; 

- Eficienţă; 

- Capacitate de adaptare . 
 

 

Permis de conducere 

 

Posesoare al permisului categoria B din anul 2002 
 

  

 

 

 

Ing. drd. Ancuţa Elena COŞULEANU 


