
 

 
Curriculum vitae   

Europass   

Informaţii personale   

Nume / Prenume  PASCAL CONSTANTIN 

Adresă(e)  Str. Fundac N. Costin nr 1, Valea Lupului, ROMÂNIA 

 0232/407593 

Telefon(oane)   

Fax(uri)  pascalc61@yahoo.com; pascalc@uaiasi.ro 

E-mail(uri)   

 

Naţionalitate)  
 

Data naşterii 

română 

 

12.05.1961 

Sex  
 

M 

Domeniul ocupaţional  educatie-formare, învațământ superior și cercetare 

Experienţa profesională  
 

Perioada  1992 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  

- 1.04.2008 și în prezent- Prodecan ştiinţific la Facultatea 

de Zootehnie 

- 1.10.2007 – prezent – Profesor la Facultatea de Zootehnie  

- 1.10.2001-1.10.2007 – Conferențiar- Facultatea de Zootehnie 

- 1.10.1995-1.10.2001 Șef lucrări dr. -Facultatea de Zootehnie 
- 17.02.1992-1.10.1995 – Asist. univ. -Facultatea de Zootehnie 

- 1.02.1990-15.12.1992 – inginer specialist DGAIA  

- 1.11.1988-1.02.1990 – inginer stagiar ferma CAP Ceplenița 
- octombrie 1984-octombrie 1988 – student la Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași  Agronomie Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale  

 
Titular discipline: Creşterea ovinelor şi caprinelor,  
Managementul producţiilor de la ovine şi caprine,  
Tehnologii generale animale 

Biotehnologii in industria alimentară 

Biotehnologii tradiționale alimentare 

Numele şi adresa angajatorului  

Bazele managementului 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARA IASI-FACULTATEA DE ZOOTEHNIE 

Tipul/sectorul de activitate  
învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, universitate de 
stat 

Perioada  1988-1992 

Funcţia sau postul ocupat  

- 1.02.1990-15.12.1992 – inginer specialist DGAIA şi Preşedinte 

CAP Cepleniţa 
- 1.11.1988-1.02.1990 – inginer stagier ferma CAP Cepleniţa 

- octombrie 1984-octombrie 1988 – student la Facultatea de 

Agronomie Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi  Activitate de producţie în agricultură 

principale  Întocmire planuri de producţie 

Managementul producțiilor agricole...... 

Numele şi adresa angajatorului  DGAIA Iaşi 

Educaţie şi formare   

Perioada  1984-1988, studii universitare 



Calificarea / diploma obţinută  
Diploma de inginer, Seria E nr. 18479 

Inginer zootehnist 

Disciplinele principale studiate   
Discipline fundamentale 

Discipline tehnologice de specialitate, domeniul zootehnie 
/ competenţe profesionale 

dobândite  
Specialist în creșterea şi exploatarea animalelor de interes 

economic, managementul creșterii animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARA IASI 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internationala  
6, studii superioare 

Educaţie şi formare   

Perioada  2009-2011, studii universitare 

Disciplinele principale 

studiate   

Discipline fundamentale, Biotehnologii in industria alimentara, 

discipline formatoare 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Inginer, management alimentație publica si agroturism 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Elaborare planuri manageriale de conducere unități alimentație 
publica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Facultatea de Protecția 
mediului, Specializarea IMAPA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internationala  

6, studii superioare 

Perioada  1993-1997, studii doctorale 

Calificarea / diploma obţinută  

Diplomă de Doctor, Seria P nr. 0006965  

Teză de doctorat: Cercetări privind efectul heterozis pentru 

producția de carne la ovine 

Disciplinele principale studiate   
Managementul producţiei de carne la ovine 

Ameliorarea ovinelor pentru producția de carne 
/ competenţe profesionale 

dobândite  
- organizare şi constituire loturi experimentale, 

- culegere, prelucrarea datelor şi interpretare a rezultatelor 

- - analiza calității cărnii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARA IASI 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internationala  
studii postuniversitare de specializare 

Perioada  în 2006, studii postuniversitare de specializare 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de specializare, Seria F, nr. 0005089 

Disciplinele principale studiate   
Management şi marketing 

Finanțe şi contabilitate 
/ competenţe profesionale 

dobândite  
Strategii de marketing  

Managementul producțiilor agricole 

Finanțare şi creditare în agricultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARA IASI 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba(i) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

engleză 

franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  

 
Ascultare  Citire  

Participare la 

conversaţie  

Discurs 

oral  
Exprimare scrisă  

Limba .engleza........... B2 B2 B2 B1 B1 

Limba .franceza........... B2 B1 B2 B1 B2 

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale  
abilitati de inter-relationare, capacitate de comunicare 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de adaptare si lucru in echipa, cu distribuirea 

sarcinilor intre membrii echipei; experienta in managementul 

universitar si cel al proiectelor 
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Aptitudini tehnice in implementarea protocoalelor 

experimentale; managementul activităţii educaţionale; 

efectuarea de expertize, extensie si demonstratii in domeniul 



zoootehniei 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizator PC / Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; 

Internet 

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis de conducere Categoria B + C + E 

Informații suplimentare 

Alte specializări 

- în luna noiembrie an 1989 – Curs de „Iniţiere în cercetare, 
specialitatea Agricultură”, organizat de Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice, Bucureşti; 

-în perioada iulie – septembrie 1996 am beneficiat, prin 

Ministerul Învăţământului, de o bursă pentru specializare în 

domeniul reprezentat de creşterea ovinelor şi caprinelor, în 
Mongolia; 
-în perioada 12 - 15 august 2004 a efectuat o vizita de 

documentare la French National Institute for Agricultural 

Research – Toulouse, France; 

-în perioada 12-19 mai 2006, am urmat cursurile organizate de 

catre Instituto per la Certificatione Etica Ambientale din Italia şi 
ICEA Romania – obținând atestat de certificare a produselor 

ecologice; 

-în perioada 28.02.07 şi 11.03.07 am efectuat, cu prilejul 

organizării Salonului Internaţional de Agricultură de la Paris, o 

vizită profesională în Franţa. 
- in perioada 7-9 iulie 2009 am absolvit Cursul de implementare 

a standardului ISO/CEI 17025 : 2005  

Stagiu de documentare informare la Universitatea 

Gembloux Belgia (25.0405-5.05.2008) 

- Secretar Științific al Facultăți de Zootehnie, din 2008 

- participant la activități de cercetare, ca director si membru in 

echipe de cercetare, la 8 proiecte în ultimii 5 ani 

- peste 200 lucrări științifice publicate in reviste de 

specialitate si la congrese internaționale  
Participare la peste 20 de congrese științifice 

internaționale 

 

Membru în 4 asociații profesionale 

Din 2018 Membru corespondent ASAS  

Cărți de specialitate în domeniu: 10 

 
Lucrări științifice în reviste și publicații 

recunoscute 

 Total                 236 

 BDI                   140 

 Singur autor       23 

 Prim autor          62 

 Colaborator      121 

Lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI sau 

ISI Proceedings 

 Total                  15 

 Singur autor         1 

 Prim autor            6 

 Colaborator          8 

 

Proiecte, granturi, teme de cercetare 

 Granturi prin competiție: 14 contracte, din care: director la 9 granturi și responsabil partener la 5 

 Cu agenți economici: 1 

 Teme de cercetare: 6 

 

 
14.03.2021    Prof. univ. dr. Constantin PASCAL  

 


