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CURRICULUM VITAE 

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume Cojocaru, Monica, Esperance 

Adresă(e) B-dul Independentei nr.67, Bl B1, sc 1, ap 2 cod poştal 810527, Braila, Romania 

Telefon(oane) Tel. fix : - Mobil: 0749065340 

E-mail(uri) moro6769@yahoo.com 

Data naşterii 04.09.1967 

Sex Feminin 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

13.04.2020 până în prezent 
Director tehnic, Directia Tehnica de Zootehnie 
Coordonarea si indrumarea tehnica, la nivel national, pentru exploatarea, ameliorararea si reproductia 
animalelor 
Agentia Nationala pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu”, Sos. Bucuresti-Ploiesti, km 18.2, 
Loc. Balotesti, Jud. Ilfov 
Zootehnie 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

30.12.2016 – 12.04.2020 
Inspector zonal clasificare carcase 
Verificarea activitatii de clasificare a carcaselor de porcine si bovine in cadrul abatoarelor, la sediul 
agentiilor de clasificare si la clasificatorii independenti 
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Braila, Str. Calea Calarasilor nr. 50, Braila 
Inspectii 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

01.10.2014 până în prezent 
Cadru didactic asociat 
Activitate didactică în cadrul departamentului de Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură al Facultății de 
Inginerie și Agronomie Brăila, la disciplinele de biochimie, reabilitarea zonelor limitrofe unitatilor 
industriale poluante, stiinta solului, genetica, microbiologie 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Inginerie din Brăila 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

20.01.2016 – 29.12.2016 
Inspector zonal clasificare carcase 
Verificarea activitatii de clasificare a carcaselor de porcine si bovine in cadrul abatoarelor, la sediul 
agentiilor de clasificare si la clasificatorii independenti 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, B-dul Carol I, nr 2-4, Bucuresti 
Inspectii 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Perioada 

22.06.2015 până – 19.01.2016 
Inspector zonal clasificare carcase 
Verificarea activitatii de clasificare a carcaselor de porcine si bovine in cadrul abatoarelor, la sediul 
agentiilor de clasificare si la clasificatorii independenti 
Agenția Naționala pentru Zootehnie București, Șos. București-Ploiești, km 18,2 
Inspectii 
27.02.2006 – 21.06.2015 

Funcţia sau postul ocupat Inspector zonal clasificare carcase   

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea activitatii de clasificare a carcaselor de porcine si bovine in cadrul abatoarelor, la sediul 
agentiilor de clasificare si la clasificatorii independenti 
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Numele şi adresa angajatorului Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Braila, Str. Calea Calarasilor nr. 58, Braila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inspectii 

Perioada 15.07.2003 – 27.02.2006 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou CTAR Braila 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea activitatii de ameliorare si reproductie in zootehnie pe raza CTAR Braila, intocmirea 
situatiilor de inchidere de luna pentru CTAR Braila 

Numele şi adresa angajatorului Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Braila, Str. Calea Calarasilor nr. 58, Braila, Unitatea 
pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Braila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificare si control 

Perioada 01.06.2000 – 15.07.2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou CTAR Braila 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea activitatii de ameliorare si reproductie in zootehnie pe raza CTAR Braila, intocmirea 
situatiilor de inchidere de luna pentru CTAR Braila 

Numele şi adresa angajatorului Directia Judeteana pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Braila, Str. Sos. Rm. Sarat nr.125, 
Braila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificare si control 

Perioada 01.10.1999 – 01.06.2000 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou informatic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intocmirea situatiilor centralizate de inchidere de luna, precum si a programelor si realizarilor la nivel 
de DJARZ 

Numele şi adresa angajatorului Directia Judeteana pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Braila, Str. Sos. Rm. Sarat nr.125, 
Braila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Centralizare date 

Perioada 15.10.1992 – 01.10.1999 

Funcţia sau postul ocupat Inginer CTAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea activitatii de ameliorare si reproductie in zootehnie pe raza CTAR, intocmirea situatiilor de 
inchidere de luna pentru CTAR 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Judetean de Reproductie si Selectie a Animalelor Braila, Str. Sos. Rm Sarat nr.125, Braila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificare si control 

Perioada 11.11.1991 – 15.10.1992 

Funcţia sau postul ocupat Muncitor lucrari de ameliorare si reproductie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Producerea materialului seminal congelat de taur 

Numele şi adresa angajatorului SC SEMTEST SA Balotesti, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lucrari de laborator pentru producerea si conservarea materialului seminal congelat de taur 

Perioada 16.09.1985 – 15.04.1987 

Funcţia sau postul ocupat Muncitor primitor – distribuitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionar magazie + casier 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea pentru Testarea Reproducatorilor si Producerea de Material Seminal Congelat, 
SEMTEST, Balotesti, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Magazie + casierie 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2014-2016 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Dezvoltarii Durabile a Zonei Rurale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia 
Mediului 

Perioada 16-25.07.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de Formator nr. 00375082 / 18.09.2014 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specifice 
Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Training & Teaching Center Bucuresti 

Perioada 10-19.06.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de Evaluator Competente Profesionale nr. 00362313 / 14.07.2014 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specifice 
Evaluator Competente profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Training & Teaching Center Bucuresti 

Perioada 23.04-27.04.2007; 21.05 – 25.07.2007; 18.06 – 22.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de clasificator al carcaselor de ovine nr 306 / 01.08.2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Clasificarea carcaselor de ovine / legislatie in domeniul clasificarii carcaselor de ovine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine si ovine 

Perioada 07-12.05.2007; 04-09.06.2007 si 11-16.06 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de instruire privind disectia carcaselor de porcine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disectia carcaselor de porcine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Danish Meat Research Institute 

Perioada 12-16.06.2006; 03-07.07.2006; 23-29.07.2006; 13-18.08.2006; 17-23.09.2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de clasificator al carcaselor de bovine nr.224 / 16.11.2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Clasificarea carcaselor de bovine / legislatie in domeniul clasificarii carcaselor de bovine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine si ovine 

Perioada 06.03.2006 – 10.03.2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de clasificator al carcaselor de porcine nr. 135 / 30.03.2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Clasificarea carcaselor de porcine / legislatie in domeniul clasificarii carcaselor de porcine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine si ovine 

Perioada Octombrie 2000 – decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in zootehnie (reproductie animala) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Reproductia animalelor; cresterea suinelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterninara 

Perioada 03-07.2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfectionare nr. 12663 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea prostaglandinelor in reproductia animala – metode moderne si de diagnostic 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfectionare nr. 50980 / 19.03.1999 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatica – operare calculator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IIRUC Braila 

Perioada Septembrie 1987 – septembrie 1991 
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer zootehnist       

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cresterea,ameliorarea, reproductia animalelor     

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic „Nicolae Balcescu” Bucuresti     

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

Romana Limba maternă 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

Limba franceza C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activitătile 
presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultătii; am continuat să 
consolidez această experientă ca angajat în toate posturile pe care le-am ocupat. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Zona in care imi desfasor activitatea, la nivel national, in intregul sistem de ameliorare si reproductie 
din zootehnie necestita o foarte buna organizare a muncii, iar activitatea de inspectie in domeniul 
clasificarii carcaselor desfasurata in ultimii 14 ani m-a format in acest sens. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bune cunostinte de operare pe calculator (obtinut certificat de absolvire a cursului de perfectionare) 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere 

Declar pe propria răspundere sunt conforme cu realitatea şi se referă la propriile activităţi, contribuţii şi realizări. 

 
 

 
17.06.2020 SEMNĂTURA 

COJOCARU MONICA ESPERANCE 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

