
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DOBEI  I. ALINA GEORGETA 
Adresă(e) Calea Aradului, nr.119,  Timişoara, jud.Timiş ,  ROMÂNIA  

Telefon(oane) 0256277124 Mobil: 0745874107 
Fax(uri) 0256277263 

E-mail(uri)  ghitaalina@yahoo.com 
 

 
Naţionalitate(-tăţi) română 

 

 
Data naşterii 29.06.1975 

 

 
Sex Feminin 



Experienţa profesională 
 

      2011 – în prezent, şef lucrări dr. la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură, Calea 
Aradului, nr.119, 300645 Timişoara, Disciplina Oenologie şi Viticultură 
     2009 – 2011 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 
Timişoara, Disciplina: Oenologie Viticultură, asistent cercetare dr. 
      2004 - 2008 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
(U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 
Timişoara, Disciplina: Pomicultura – doctorand - lucrări practice în laborator şi 
plantaţia pomicolă, pregătirea materialului biologic necesar lucrărilor practice, a
aparaturii şi instrumentarului, precum şi a materialului scris, util studenţilor, pentru 
înţelegerea şi aprofundarea proceselor fiziologice, biologice ale pomilor fructiferi,
precum şi pt formarea deprinderilor practice necesare( tăierea pomilor fructiferi,
altoirea , plantarea etc.)   
      - Desfăşurare activitate de cercetare, participarea la simpozioane şi conferinţe 
interne şi internaţionale 
    - Practică şi activităţi de cercetare ştiinţifică (montarea experienţelor, colectarea şi
prelucrarea datelor, prezentarea rezultatelor, etc.). 

În perioada studenţiei am avut temeinică pregătire în domeniul viticulturii  şi 
vinificaţiei după cum reiese din foaia matricolă  privind notele obţinute în facultate la
disciplinele viti-vinicole. 
          2001-2004 am activat în cadrul cercului  de Viticultură, unde mi-am susţinut 
lucrarea de licenţă  cu  tema „ Cercetări privind capacitatea de regenerare a butucilor
în urma accidentelor climatice la câteva soiuri de struguri pentru masă”,  la care am
obţinut nota 10. 

Menţionez că după terminarea studiilor am participat si la activitatile de
cercetare, ca membru în cadrul contractelor de cercetare:  
          -grant internaţional, nr. 2745/6.07.2004, cu firma Blanche Consulting cu tema
„Implementarea unor tehnologii moderne de producţie în viticultura românească”;
sursa de finanţare Blanche Consulting – Germania, perioada 2004-2006, Valoare 
proiect 7000 Euro 

- contract de cercetare, nr. 2/5.03.2007, cu SC Casa Verde SA, SC Vigneto
consult SRL, cu tema „ Studii privind comportarea viţelor altoite din diverse soiuri,
produse de către SC Casa verde SA, cultivate în condiţii de teren relativ plan”; sursa 
de finanţare SC. Vigneto consult SRL , 3500 Euro, perioada 2007-2009 

- contract CNCSIS nr. GR 179 şi 70 GR/2006; GR 255/4.10.2006; GR
74/22.05.2007, cod 295, tema nr.10, cu titlul ”Identificarea şi valorificarea unor 
cultivare locale de viţă de vie din zona de vest a României în vederea obţinerii
tipicităţii şi autenticităţii necesare mediului concurenţial din UE”., perioada 2007-
2008, Valoare proiect 120 000 lei 

Am publicat ca autor si coautor  lucrări ştiinţifice în domeniul viticulturii, 
oenologiei şi pomiculturii. 

De asemenea am fost coautor la lucrările: 
- “AMPELOGRAFIE - LUCRĂRI PRACTICE”, 2007, Editura Waldpress, 

Timişoara,  
- Viticultură – bazele biologice şi tehnologice, 2011, Editura Solness,

Timişoara; 
-  Horticultură practică, 2012, Editura de vest. 
Am editat în anul 2011 lucrarea Oenologie - curs pentru Învăţământul la 

distanţă, Ed.Eurostampa, Timişoara şi lucrarea Oenologie, Editura Solness, Timişoara.
Am coordonat mai multe lucrări  de disertaţie în cadrul programului de 

Masterat „Calitatea produselor şi subproduselor viti-vinicole” şi lucrări de diplomă. 
 

 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări în cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură a Universităţii 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
Romaniei” din Timişoara,  disciplina: Oenologie, Viticultură 



Activităţi şi responsabilităţi principale - curs  şi lucrări practice în laborator la disciplina Oenologie 

-curs la disciplina Viticultura şi lucrări practice în laborator şi plantaţia 

viticolă, la disciplinele de Viticultură, Tehnologii diferentiate de cultivare a 

vitei de vie in Romania si U.E., Analiza vinului si a produselor viti-vinicole 

-pregătirea materialului biologic necesar lucrărilor practice, a aparaturii 

şi instrumentarului, precum şi a materialului scris, util studenţilor, pentru

înţelegerea şi aprofundarea proceselor biochimice pentru determinarea 

principalilor constituenţi ai mustului şi vinului, a proceselor fiziologice, 

biologice ale viţei de vie, precum şi pt formarea deprinderilor practice

necesare(prelucrarea strugurilor, analiza chimica a mustului si vinului, tăierea 

viţei de vie, altoirea , plantarea etc.)  

-activităţi de cercetare ştiinţifică (montarea experienţelor, colectarea şi

prelucrarea datelor, prezentarea rezultatelor, etc.) 

- participarea ca membru în colectivul de înregistrare a 2 Mărci la

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), în domeniul Viticulturii 

- membru în colectivul de iniţiere al Programului de Masterat „Calitatea 

Produselor şi subproduselor viti-vinicole”, în cadrul Facultăţii de Horticultură 

şi Silvicultură 

 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara, Facultatea de Horticultură şi 

Silvicultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara 
  

Educaţie şi formare  
  



Perioada    2009 – Doctor în Horticultură – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Horticultură şi 

Silvicultură, cu lucrarea „Cercetări privind influenţa tăierilor în verde asupra 

creşterii şi rodirii caisului”; 

   2004 – 2008 - Doctorat în Horticultură, specializarea Horticultură. Titlul 

tezei: „Cercetări privind influenţa tăierilor în verde asupra creşterii şi rodirii 

caisului”; 

  2004-2006 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara, Facultatea de Horticultură, Ciclul de studii aprofundate 

(Master), specializarea “Tehnologii sustenabile în horticultură “; 

  1999-2004 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului Timişoara, Facultatea de Horticultură, Specializarea Horticultură, 

Diplomă de Inginer în profil horticol, specializarea Horticultură. 

  1989-1993 – Grupul Şcolar Agricol - Calafat, jud. Dolj, profil economic,  

Diplomă de Bacalaureat, 

  1985 -1989  Şcoala Generală – com. Cetate, jud. Dolj, Studii gimnaziale. 

  1981-1985 Şcoala Generală – com. Cetate, jud. Dolj, Studii primare. 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  x engleză x engleză x engleză   x engleză 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Membru în comisiile de licenţă şi disertaţie ale Facultăţii de Horticultură

şi Silvicultură Timişoara 

- -Decan de an 

- Membru în asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale: 

-  Asociaţia generală a iginerilor din România;  

- Societatea Română a Horticultorilor din România;  

- Asociaţia “Amicii Rozelor” 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Colaborator în colective de cercetare cuprinse în cadrul unor contracte de 

cercetare obţinute prin granturi la nivel naţional şi internaţional. 



 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice - Deservirea   maşinilor şi a aparaturii din câmpurile şi laboratoarele de 

cercetare ale disciplinei 
 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
    - Utilizare PC, Office, Word, Excel, Powerpoint, Internet etc. 
 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini                -Perfecţionarea tehnologiilor viticole şi pomicole de  cultură, precum şi 

din vinificaţie 

-Stabilirea conveierelor varietale pe podgorii şi centre viticole şi 

studierea germoplasmei locale 
 

Brevete / mărci de invenţie: Membru în colectivul de înregistrare a 2 mărci: 
 
     •Marcă nr.114124: VITISTM GRAS ARIPAT DE SILAGIU –

M2010/008427 

    • Marcă nr.114123: VITISTM ALB AROMAT DE SILAGIU – M2010/0 

08426 
 

Permis(e) de conducere  
  



Informaţii suplimentare PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:  
-cărţi: 3 

 - lucrări practice: 1 

 - Lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate : 76 

 - Articole publicate în reviste de specialitate: 10 

-Participări la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

Premii: 

- Premiul CNCSIS 2008 – Premierea rezultatelor cercetării, pentru lucrarea 

„The influence of viticultural region and the ageing process on the color

structure and antioxidant profile of Cabernet Sauvignon red wines” , 

Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol 6(3&4):104-108, 2008, 

Helsinki, Finlanda, factor de impact 0,282, ISSN 1459-0255 

- Premiu SRH,  Centenarul Societăţii Române a Horticultorilor şi cel de-al 

XI-lea Congres Horticol, pentru lucrarea Horticultură practică 2013, 

ISSN, 978-973-36-0539-3, Berar Viorel, Băla Maria, Dobrei Alin, 

Iordănescu Olimpia, Poşta Gheorghe, Ghiţă Alina, Poşta Daniela. 

- Diplomă de excelenţă şi medalia de argint, Salonul Internaţional de

Inventică PROINVENT, Ediţia a XII-a, 2014, Cluj-Napoca, România, 

pentru Grup Invenţii: VITISTM, Autori: Dobrei Alin, Sala Florin, Grozea

Ioana, Poiană Mariana, Mălăescu Mihaela, Ghiţă Alina, Borca Victoria,

USAMVBT. 

- Diplomă - Medalia de bronz, pentru VITISTM Gras aripat de Silagiu, 

Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării, Salon EURO INVENT,

Iaşi, România, 2014 

 
 

  

 
 

Şef lucr.dr. Dobrei Alina 
              
        


