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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Costin Mioara Mariana 

Adresă(e) Sat Căsoi, Comuna Poiana Stampei, Județul Suceava 

Telefon(oane)  Mobil: 0733018944   

E-mail(uri) mioara.costinmona@yahoo.com 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 
  

Data naşterii 18.03.1965 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaŃional 

Consilier 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 25.11.2010-prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Consilier 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale -Ia măsuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanŃa de specialitate în vederea 
înfiinŃării de exploataŃii agricole; 
-Îndrumă şi sprijină activitatea de creştere a animalelor, recomandând tehnologii moderne de creştere 
a animalelor;  
-Îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaŃiilor pentru acordarea primelor de 
produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităŃilor directe de subvenŃionare a producătorilor agricoli;  
-Asigură consultanŃa pentru îmbunătăŃirea calităŃii păşunilor şi fâneŃelor naturale;  

   -Contribuie la aplicarea în comună a programelor prevăzute în strategia Guvernului; 
   -Duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregătirea şi funcŃia deŃinută, stabilite de şefii      
ierarhici. 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Comunei Poiana Stampei, Județul Suceava. 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 
                                                    
                                                   Perioada 
                        FuncŃia sau postul ocupat 
               Numele şi adresa angajatorului 
  Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada 
                       FuncŃia sau postul ocupat 
              Numele şi adresa angajatorului 
 Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada 
                       FuncŃia sau postul ocupat 
              Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Sectorul zootehnic. Colaborez cu ANARZ, DADR, APIA, DACL. 
 
2002-2010 
Referent 
Primăria Comunei Poiana Stampei, Județul Suceava. 
Sectorul zootehnic. Colaborare cu ANARZ, DADR, APIA, DACL. 
 
1984-1998 
Tehnician operator. Locul defășurării activității: PIAV Poiana Stampei. 
ORSA Suceava, Str. Slătioarei, nr. 31. 
Sectorul zootehnic. 
 
1983-1984 
Magazioner la AEIZ Sasca Nouă. 
AEIZ Sasca Nouă. 
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EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2006-2010 

Calificarea / diploma obŃinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Pentru Specializarea Zootehnie: Producerea și conservarea furajelor, Fiziologie animală, Genetică, 
Ameliorarea animalelor, Reproducția animalelor, Biotehnologii de reproducție, Nutriție și alimentație, 
Creșterea păsărilor, Creșterea bovinelor, Creșterea ovinelor și caprinelor, Creșterea suinelor, 
Creșterea cabalinelor, Tehnologia produselor de origine animală, Marketing, Management-ul și 
planificarea afacerilor. 
Competențe generale:  
1.Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor fundamentale privind domeniul creșterii 
animalelor.  
2. Abilitatea de utilizare a tehnologiilor informatice moderne și de comunicare efectivă, în cel puțin o 
limbă de circulație internațională. 
3. Aptitudini de însușire rapidă a conceptelor și tehnologiilor noi. 
4. Capacitatea de adaptare la condiții noi, de sinteză, evaluare și soluționare a problematicii 
domeniului. 
5. Disponibilitatea de a lucra în echipă. 
Competențe de specialitate:  
1. Capacitatea de a organiza și conduce procesele de producție în domeniul creșterii animalelor. 
2. Cunoașterea, înțelegerea, explicarea și interpretarea mecanismelor biologice și de piață a 

producțiilor animaliere. 
3. Proiectarea, coordonarea, implementarea și monitorizarea proceselor tehnologice din domeniul 

creșterii animalelor. 
4. Acordarea de consultanță, consiliarea și efectuarea activităților de extensie în creșterea 

animalelor. 
5. Evaluarea opurtunităților de formare și dezvoltare a pieței produselor agrozootehnice. 
6. Demonstrarea de abilități psiho-pedagogice și desfășurarea activităților de                     

cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agrozootehnic. 
Pentru Specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare: Chimie anorganică și analitică, 
Chimie  organică, Nutriție umană, Utilaje și instalații din industria alimentară, Igienă alimentară, Aditivi 
și ingrediente în industria alimentară, Controlul și expertiza calității produselor de morărit și panificație, 
Controlul și analiza calității băuturilor, Controlul și expertiza calității cărnii și a produselor din carne, 
Controlul și expertiza calității laptelui și produselor lactate, Controlul și expertiza calității peștelui și a 
produselor acvatice, Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate, Controlul 
și expertiza calității produselor extractive, Managementul calității și siguranței alimentelor, Finanțare și 
creditare în industria alimentară.  
Competențe dobândite: 
1. Capacitatea de a verifica și stabili calitatea produselor agricole. 
2. Capacitatea de a determina calitatea apei folosite în industria alimentară.   
3. Stabilirea calitatății materiilor prime, a produselor semifabricate și a produselor finite din industria 

extractivă. 
4. Stabilirea calității materiei prime, a produselor semifabricate și a produselor finite din industria 

alimentară fermentativă; 
5. Stabilirea calității materiei prime, a semifabricatelor și produselor finite din industria cărnii și 

peștelui. 
6. Stabilirea calității materiei prime, a semifabricatelor și a produselor finite din industria laptelui. 
7. Stabilirea calității materiei prime, a semifabricatelor și a produselor finite din industria conservelor 

de legume. 
8. Verificarea calității materiei prime, a semifabricatelor și produselor finite din industria de morărit, 

panificație și a produselor făinoase. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, 
Facultatea de Zootehnie. 
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Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

 
                                                   
                                                   Perioada 

                Calificarea / diploma obŃinută 
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenŃe profesionale dobândite 
                                                    
                                                  
                                                   Perioada 

Calificarea / diploma obŃinută 
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 
 
 
                                                   Perioada 

                Calificarea / diploma obŃinută 
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 

furnizorului de formare 
 

Clasificare națională: GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, calificativ obținut în urma evaluării 
instituționale de către ARACIS; Certificare interanțională: EN ISO 22000:2005 și EN ISO 9001:2008 
eliberate de TṺV AUSTRIA CERT GMBH. 
 
12.09.2005-12.10.2005. 
Cetificat de absolvire a cursului de pregătire profesională în specialitatea operare PC. 
 

    Utilizarea programelor Windows: Word, Excel, Acces și Power Point. 
 
 Euro Bussines 2004 SRL 
 

 
01.04.1998-15.09.1998 
Cursuri contabilitate 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
Direcția Muncii și Protecției Sociale Suceava 
Centrul de calificare, recalificare și perfecționare a șomerilor Suceava. 
 
1979-1983 
Tehnician zootehnist. 
Liceul Agroindustrial Rădăuți 

  

 
Aptitudini şi competenŃe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română. 
  

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale     Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, disponibilitate de a efectua    
sarcini de lucru înafara orelor de program,  capacitatea de a asimilla informații și abilități noi, 
disponibilitate pentru implicarea în activități socio-culturale, competențe dobândite în urma realizării a 
numeroase proiecte de grup. 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta termene limită, capacitatea de a 
analiza sarcini și responsabilități, lucru în echipă, spirit analitic, spirit de evaluare și îmbuntățire, 
capacitatea de autoperfecționare-autodidact. 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Competențele specifice ale operatorului de însămânțării artificiale la animale. 
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programelor Windows: Word, Excel, Acces, Power Point. 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice Membră a Grupului vocal „Flori de pe Dorna”; Numeroase participări la expoziții gastronomice cu 
scopul de a promova produsele tradiționale din Poiana Stampei. 

  

 


