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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Dobrei Alin Ionel

Adresă(e) Bl. 1/b, Sc. C,  Calea Aradului, 300645, Timisoara, România
Telefon(oane) 0256277055 Mobil: 0744164469

Fax(uri) 0256277263
E-mail(uri) alin1969tmro@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 01.11.1969

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

U.S.A.M.V.B.Timisoara
Facultatea de Horticultura si Silvicultura
Disciplina Viticultura

Experienţa profesională

Perioada 1994-2011
Funcţia sau postul ocupat 1994-1997 Preparator universitar;

 1997-2000 Asistent universitar;
 2000-2003 Şef de lucrări;
2003-2006 Conferenţiar univ.;
 2007-2010 Profesor universitar,
2008- în prezent -  Conducător doctorat

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri şi lucrări practice, coordonare lucrări de diplomă, lucrări de disertaţie, desfăşurare
activitate de cercetare, desfăşurare activităti de proiectare şi înfiinţare plantaţii viticole,
participarea la simpozioane şi conferinţe interne şi internaţionale, organizarea de cursuri tehnice
pt viticultori, organizarea de demonstraţii practice, coordonare contracte de cercetare

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B.TIMIŞOARA, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, 119
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic

Educaţie şi formare
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Perioada 1996 – 2000 - Doctorat în horticultură, specializarea Cultura plantelor de câmp. Titlul tezei:
„Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor chimice şi organice asupra cantităţii şi calităţii
producţiei de struguri pentru masă, în condiţiile Centrului viticol Recaş”;
1994-1995 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Facultatea de Agricultură, Ciclul de studii aprofundate (Master), specializarea “Cultura plantelor
de câmp“;
1989-1994 - Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de Agronomie,  secţia Agricultură,
Diplomă de Inginer în profilul agricol, specializarea Agricultură;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de
Agricultură

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

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 Franceză x Franceză x Franceză x Franceză x Franceză
Limba x Engleză x Engleză

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

Competenţe şi abilităţi sociale Coordonator şi colaborator în colective de cercetare cuprinse în cadrul unor contracte de
cercetare obţinute prin granturi la nivel naţional şi internaţional.
Membru în asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale:

-   International Society for Horticultural Science (ISHS)
- Asociaţia generală a iginerilor din România
-    Societatea Română a Horticultorilor din România
-    Asociaţia “Amicii Rozelor”
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare a disciplinei de Viticultură,
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească,
- coordonarea întocmirii  lucrărilor  de diplomă şi disertaţie,
- coordonarea proiectelor de cercetare şi rapoartelor privind modul de realizare a activităţii
de cercetare şi gestionare a bugetelor repartizate 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”;

- 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”;

- 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”.
- Proiect IDEI, cod 1128 , Nr -355/ 01.10.2007, Valoare proiect 700 000 lei, „Elaborarea unor
modele de tehnologii viticole performante, în concordanţă cu condiţiile pedoclimatice,
sortimentele varietale şi principiile viticulturii durabile”

-iniţierea şi coordonarea programului de masterat Calitatea produselor şi subproduselor viti-
vinicole.

Competenţe şi aptitudini tehnice  Deservirea   maşinilor şi a aparaturii din câmpurile şi laboratoarele de cercetare al disciplinei

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizare PC, Office, Word, Excel, Powerpoint, Internet etc.

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini -Autorizat pentru întocmirea de proiecte necesare înfiinţării de noi plantaţii viticole, conform legii
viei şi vinului.
-Organizarea şi efectuarea lucrărilor necesare înfiinţării noilor plantaţii viticole.
-Perfecţionarea tehologiilor viticole de  cultură
-Stabilirea conveierelor varietale pe podgorii şi centre viticole şi studierea germoplasmei locale
-Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Horticultură
- Membru în comisiile de licenţă  a Facultăţii de Horticultură

Premii obtinute:
-Premiul CNCSIS 2008-premierea rezultatelor cercetării Articol ISI (noiembrie 2008)
-Premiul SRH 2003 pentru lucrarea Viticultură, Ed. Agroprint, Timişoara
- Premiul SRH 2008 pentru lucrarea Ampelografie, Ed. Solness Timişoara, Dobrei Alin, Rotaru
Liliana, Morelli Silvano

Permis(e) de conducere Categoria B şi C

Informaţii suplimentare - Unic autor sau prim autor a numeroase cărţi, tratate, monografii publicate în edituri acreditate în
ţară

- Participări la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă)


