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CURICULUM VITAE 
 

INFORMAȚII PERSONALE 

 

COSTĂCHESCU  DRAGOȘ  FLORIN 

 Prof A Șesan nr 38, Iași, România 

 0232/430965 

+40743037157 

 costachescu_dragos_1990@yahoo.com 

Sexul : M            Data nașterii: 17.04.1990               Naționalitatea: Română 

 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

o Inginer zootehnist 

o Instructor sportiv / antrenor 

o Cadru didactic în învățământul preuniversitar sau universitar 

 

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ 

 Experiența în creșterea suinelor și a puilor broiler.  

 Experință în cadrul expozițiilor canine, în calitate de asistent secretar și comisar de ring  

 Tehnoredactare  

 Crescător particular de păsări, iepuri și animale de companie 

 În perioadele august-septembrie 2013, septembrie-decembrie 2014, ianuarie- februarie 2015,  

merchandiser pentru Marketul Auchan, Selgros și compania Coca Cola. 

 Cercetare în cadrul programului de doctorat 

 2013-2015 în perioade diferite merchandiser  pentru Hipermarketul Selgros, Iași și S.C. 

Merchandising Provider Company SRL, compania Coca cola Iași  

Responsabilități: 

 asigurarea la raft a produselor cât și prezentarea acestora clientilor; 

 implementarea activității de promovare; 

 realizarea rapoartelor de vânzări din magazine și prezentarea acestora directorului de vânzări; 

 respectarea condițiilor de manipulare a mărfii. 

 Iulie 2013 - Inginer zootehnist la Ferma Avicola  Interagroaliment SRL, localitatea Simila-Bârlad, 

județul Vaslui  

Responsabilități: 

 creșterea si exploatarea în sistem intensiv a puilor de carne; 

 asigurarea funcționării normale a procesului de creștere a animalelor din cadrul fermei; 

 monitorizarea stării de sănătate a animalelor observând modul de comportament;  

 efectuarea de măsurători pe loturi de animale (cântăriri, individualizări); 

 monitorizarea rezervelor de furajare și apă precum și solicitarea periodică a cantităților 

 necesare; 

 stabilirea desfăşurării şi aplicări a fluxului tehnologic pe lucrări, precum şi a celorlalte operaţiuni 

tehnice; 

 elaborarea sarcinilor de serviciu pe categorii de muncitori în funcţie de specificul muncii; 

 elaborarea programului de furajare a păsărilor şi de preluare a produselor avicole. 

 Iunie 2012 - Stagiu de practică   la SC PIC Romania SRL, Bucuresti 

  Responsabilitati: 

 asigurarea lucrărilor de creştere şi selecție a porcinelor, realizarea de rapoarte referitoare la 

evoluția stării fiziologice a animalelor din fermă; 
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 realizarea periodică de situatiei privind consumul de furaj și evoluția efectivul de animale, etc; 

 stabilirea cu medicul veterinar a schemei de tratament și a modificărilor acestora în funcție de 

evoluția stării de sănătate. 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 2015 – în prezent efectuez un stagiu de doctorat  în cadrul Institutului USAMV Iași 

 2013-2015  Studii de Masterat, în specializarea  Reproducție și Ameliorare Genetică, finalizate 

prin examen de disertație. 

 2014 am absolvent al curs de nivelul II al “Departamentului pentru Pregătirea personalului 

Didactic ” din cadrul  Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la 

Brad” Iaşi  

 2013 Curs de formatori obtinând următoarele competente profesionale: 

 pregătirea personalului în direcția creșterii ovinelor; 

 evaluarea participanților la sfârșitul cursului; 

 aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 

 marketing-ul formării; 

 proiectatrea programelor de formare; 

 organizarea programelor și a stagiilor de formare; 

 evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare a crescătorilor 

de oi. 

 2013 am absolvent al curs de nivelul I al “Departamentului pentru Pregătirea personalului 

Didactic ” din cadrul  Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la 

Brad” Iaşi  

 2009-2013 am urmat și finalizat cursurile organizate de Facultatea de Zootehnie, pentru 

obținerea titlului de inginer Zootehnist  

 

MOBILITĂȚI ÎN STRĂINATE 

 ERASMUS FRANȚA,  3.06.2009 – 18.06.2009 LIFE LONG LEARNING PROGRAMME; 

Lycée Professionnel Agricole de Magnac-Laval  
 ERASMUS FRANȚA,  11.09.2011 – 19.09.2011 LIFE LONG LEARNING PROGRAMME; 

University of Angers, Franța  

 ERASMUS TURCIA,  11.05.2014 – 1.06.2014 LIFE LONG LEARNING PROGRAMME; 

Adnan Menderes Universitesi, Aydin 

COMPETENȚE PERSONALE 
 

Limba maternă: Română  

  

Alte limbi străine 

cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  

SCRIERE  
Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Discurs oral  

Limba Engleză Foarte bine  Bine   Bine  Bine  Bine  

 Avansat  

Limba Franceză Bine   Bine  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  

 

 

Limba Italiană 

Începăor 

slab slab slab slab slab 

Începător  

Competențe dobândite la locul de muncă 

 cunoaşterea tehnologiei de creştere şi ameliorare a porcinelor dobândite in cadrul practicii la SC PIC 

SRL – România 
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 cunoaştea tehnologiei de creştere a puilor broiler în sistem intensiv;  

 comunicare, dinamism, capacitate de adaptare şi integrare în echipă; 

 capacitatea de a organiza, coordona și motiva echipa; 

 seriozitate si loialitate; 

 reflexe si capacitate de adaptare în situații stresante. 

Competenţe informatice 
 o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

 o bună cunoaştere a metodelor de dactilografiere a diferitelor documente și materiale cu caracter 

didactic 

Permis de conducere 
 B,  obţinut în 25.07.2011 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

PUBLICAȚII 

2019 ISI 

 

 

1. Costăchescu Dragoș-Florin , Boișteanu Paul Corneliu, Gabi Hoha, 

Radu-Rusu Răzvan Mihail, 2019-  Caracteristicile morfologice ale carcaselor și 

rezultatele obținute la sacrificarea prepelițelor din linia de carne, USAMV 

București, Vol. LXII, no 1, ISSN 2285-5750.  

2. Costăchescu Dragoș-Florin, Boișteanu Paul Corneliu, Atanasoff  Alex
,
, 

Radu-Rusu Răzvan Mihail 2019 - Meat yield and histometric-textural peculiarities 

of pectoral muscles in pharaoh quail line (urmează confirmarea), Bulgarian 

Journal of Agricultural 

2018 BDI 

 

 

1. Costăchescu Dragos Florin, Boișteanu Paul Corneliu, Costăchescu 

Elena și Hoha Gabriel, 2018 - Caracteristicile fizico-chimice  și senzoriale ale 

cărnii de prepeliță, linia de carne, Universitatea Agrară din Chișinău 

2. Costăchescu Dragoș , Mircea Tanase, Elena Costăchescu, 2018 - 

Biologia și creșterea  prepelitelor (sub tipar), Edit Adi Center 

Revista 

facultății 

3. Costăchescu Dragoș  F, 2018 - Aspecte privind calitatea carnii de 

prepelița, USAMV IASI, Revista de Zootehnie, Anul XV, / Nr. 1-2/Ianuarie-Iulie 

2018, ISSN 1842-1334, pag 73-82 

4. Costăchescu Dragos Florin, 2018 – Creșterea prepelițelor pentru carne 

într-o crescătorie de tip familial, USAMV Iași, Revista de Zootehnie, Anul XV, 

Nr. 3-4/ Iulie-Decembrie 2018, ISSN 1842-1334, pag 87-96 

Concurs 

gastronomic 

1. Costăchescu Dragoș Florin, Tofan Alexandra, Cara Sorin , 2018 -  

Marinov (mainată de novac).  (Indr conf. dr. univ. Daniel Simianu), Identificare și 

atestare de produse tradiționale din Moldova” USAMV Iași 

2. Costăchescu Dragos Florin și Băbuță Ramona, 2018 - Iuțica (dulceață 

de merișoare și ardei iute) (Indr. conf. dr. univ. Daniel Simianu), ,,Identificare și 

atestare de produse tradiționale din Moldova”, USAMV Iași 

2017 BDI 

 

 

1. Costăchescu Dragoș, Boișteanu Paul Corneliu, Hoha Gabriel, 2017 - 

Growth performance of young quails exploited for meat (ISSN 2284-6964), 

USAMV Iași – congresul internațional 

2. Costăchescu Dragos, Boișteanu Paul Corneliu, Lazăr Roxana, 2017 - 

Growth issues and exploitation of adult quail from the Faraon meat line (ISSN 

2284-6964) , USAMV Iași – congresul internațional 

Revista 

facultății 

1. Iacob Silvia Florina, Costăchescu Dragos, 2017 - Bisericuța din lemn  

din satul Păușești, Județul Iași – Monument al arhitecturii tradiționale (ISSN 

1842-334 Anul XIV, nr 1-2 Ian-Iun 2017), USAMV IASI, Revista de Zootehnie, 

pag 118-123 
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2016 Simpozion 

studențesc 

1. Costăchescu Dragoș, 2016 - Aspecte privind reproducția la populațiile de 

cervide (Îndr șef lucr  Nacu Gherasim), USAMV Iași  

2. Costăchescu Dragos, Șerban Petrea N., 2016 - Metode noi de 

determinare a sexului la pește (Indr. conf. univ. Elena Costachescu), USAMV Iași 

Revista 

faculății 

1. Costăchescu Dragoș, Costăchescu Elena, Irimia Marian, 2016 - 

Considerations regarding welfre of dogs  in greoth (ISSN: 1842-1334, Aaul 

Xlll,nr 3-4 Iul-Dec. 2016), USAMV IASI, Revista de Zootehnie, pag 112-121 

2015 Simpozion 

studențesc 

1. Costăchescu Dragoș Florin, Cristian Gângă,  2015 – Studii cu privire la 

performanțele morfoproductive ale unor linii de prepelițe pentru carne, îndrumător 

Prof. univ. ing. Marius Giorgi Usturoi, USAMV Iași  

2014 Congres 

științific 

internațional 

1. Iunie 2015 am sustinut lucrarea de Disertație intitulată “Managementul 

reproducţiei unor cervide crescute in condiţii diferite”, Facultatea de Zootehnie 

Simpozion 

studențesc 

1. Costăchescu Dragoş şi Vasilache Gabriela, 2014 - „ Influenţa diferitelor 

doze de monoglutamat de sodiu asupra creşterii prepeliţelor de carne”. Indrumător  

Conf. univ. dr  Costachescu Elena  

2. Enache Claudia şi Costăchescu Dragoş „Aspecte privind actul 

cumpărării şi preferinţelor legate de produsele alimentare”  

3. Gabriela  V şi Costăchescu Dragoş “Pericolul din spatele frumuseţii” 

2013 Congres 

științific 

internațional 

1. Costăchescu Elena, Costăchescu D, Hoha G., Fotea Lenuta , 2013 -   

„Rezultate privind performanțele obtinute la sacrificarea prepelitelor din linia 

Faraon”, ,  ISBN 978-9975-64-246-0, pag. 303 – 305. ,  Lucrări ştiinţifice, Fac. de 

Zootehnie şi Biotehnologii  Chişinău 

2012 Simpozion 

studențesc 

Costăchescu Dragoș, 2012 - Studii cu privire la performantele morfoproductive 

ale unor linii de prepelite pentru carne 

2010 Simpozion 

studențesc 

Costăchescu Dragoș, 2010 - Cercetări privind  comportamentul chinchilei ca 

animal de companie,  

 

Expoziții 

 Premii pentru creșterea iepurilor, găinilor și a prepelițelor de carne în cadrul expoziţiilor de Pasări şi 

Animale mici organizate de Organizaţia Crescătorilor de Păsări de Rasă pentru crescătorii individuali. 

 


