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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Eșanu Dan-Iulian 

Adresa(e) Sat Secuia, com. Muntenii de Jos, Vaslui (România) 

Mobil 0755149549  

Fax(uri)  

E-mail(uri) esanu_dan@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 23 februarie 1986 

Sex M 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2015-prezent 

Calificarea/diploma obţinută doctorand 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Alimentația animalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

  

Perioada 2010-2012 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul producțiilor la taurine / Managementul reproducției animalelor de fermă / 
Managementul producțiilor la ovine și caprine / Metodologia cercetării științifice / Managementul 
producției la suine / Managementul parcurilor de vânătoare / Managementul producțiilor avicole / 
Nutriție și alimentație specială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Facultatea de Zootehnie, Specializarea 
Managementul producțiilor animale 

Perioada 2006-2010 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Capacitatea de a organiza și conduce procesele de producție în domeniul creșterii animalelor / 
Cunoașterea, înțelegerea, explicarea și interpretarea mecanismelor biologice și de piață a producțiilor 
animaliere / Proiectarea, coordonarea, implementarea și monitorizarea proceselor tehnologice în 
domeniul creșterii animalelor / Acordarea de consultanță, consilierea și efectuarea activităților de 
extensie în creșterea animalelor / Evaluarea oportunităților de formare și dezvoltare a pieței 
produselor agrozootehnice / Demonstrarea de abilități psiho-pedagogice și desfășurarea activităților 
de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agrozootehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Facultatea de Zootehnie, Specializarea 
Zootehnie 

 

 

Perioada 2001-2005 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

Matematică / Fizică / Chimie / Informatică / Economie / Sisteme de calcul / Sisteme de operare /   
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dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Grupul Școlar Industrial Vaslui 

 
 
 
 
 
j 

 
 
 

Experienţa profesională  
  

Perioada mai 2011- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator  

Activităţi si responsabilităţi principale Executarea sarcinilor specifice exploatației apicole 

Numele şi adresa angajatorului Eșanu Dan-Iulian Întreprindere individuală 
  

Perioada Iunie 2010- august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Inginer șef de fermă 

Activităţi si responsabilităţi principale Administrarea fermei vegetale 

Numele şi adresa angajatorului S.C. COMCEREAL S.A. 
  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

franceza  
C2  

Utilizator 
elementar  

C2  
Utilizator 

elementar 
C2  

Utilizator 
elementar  

C2  
Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 
elementar  

engleza  
C2  

Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - bune abilități de comunicare și lucru în echipă; 

- corectitudine; 

- capacitate de organizare; 

- rezistență la program prelungit; 

- perseverență, seriozitate, dinamism. 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o bună stăpânire a pachetului Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™, Access™); 

  

  

Permis de conducere B, C, D, E 
  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe  
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