
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Dumbravă Delia-Gabriela

Telefon Fix: 0356807382 Mobil:
0740151601

E-mail delia_dumbrava@yahoo.com
Naţionalitate romana

Sex feminin
Experienţa profesională

Perioada 2001- prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la disciplinele: Factori de protecţie fitoalimentari, Tehnici de izolare şi purificare  a

extractelor şi aditivilor naturali agroalimentari, Extracte şi aditivi naturali în producţia cosmetică şi
farmaceutică, Autentificarea alimentelor şi decelarea falsificărilor

Activităţi şi responsabilităţi principale Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea orelor de curs şi lucrări practice pentru studenţii din
cadrul USAMVBT la disciplinele menţionate si la alte discipline: Alimente de protectie, Baze de date
fitochimice si etnobotanice pentru purtatori materiali de utilităţii cosmetice, farmaceutice si alimentare,
Preparate cosmetice cu principii bioactive naturale/ măşti, creme, unguente, loţiuni, Proiecte de
cercetare în procesarea şi condiţionarea produselor bioactive cosmetice,
coordonarea studenţilor pentru întocmirea proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă; realizarea unor
teme de cercetare contractuală şi/sau necontractuală, elaborarea de materiale didactice (cursuri şi
îndrumătoare de laborator), a lucrărilor ştiinţifice şi cărţilor

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT; Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare; Calea Aradului 119, cod 300645,
Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare, învăţământ superior

Perioada 1997-2001
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la disciplinele:Tehnici de conservare a produselor agroalimentare, Extracte şi

aditivi agroalimentari
Activităţi şi responsabilităţi principale Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea orelor de lucrări practice pentru studenţii din cadrul

USAMVBT la disciplinele menţionate, activităţi de practică în producţie, coordonarea studenţilor pentru
întocmirea proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă, realizarea unor teme de cercetare contractuală
şi/sau necontractuală, elaborarea de materiale didactice, a lucrărilor ştiinţifice şi cărţilor.



Numele şi adresa angajatorului USAMVBT; Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare; Calea Aradului 119, cod 300645,
Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare, învăţământ superior

Perioada 1995-1997
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar la disciplinele: Merceologia produselor agroalimentare,

Activităţi şi responsabilităţi principale Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea ore lor de lucrări practice pentru studenţii din cadrul
USAMVBT la disciplinele menţionate, activităţi de practică în producţie, coordonarea studenţilor pentru
întocmirea proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă, realizarea unor teme de cercetare contractuală
şi/sau necontractuală, elaborarea de materiale didactice, a lucrărilor ştiinţifice şi cărţilor.

Numele şi adresa angajatorului USAMVBT; Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare; Calea Aradului 119, cod 300645,
Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare, învăţământ superior

Experienţa voluntară Cursuri de inforenergetică în cadrul Fundaţiei de Inforenergetică Sf.Apostol Andrei şi Soc. de
Inforenergetică din România, 1995- prezent.
Lector cursuri inforenergetică 2000- prezent.

Educaţie şi formare

Perioada  10 iul. 2014

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare, FP7 –PEOPLE-2012-EURAXESS-IU ImpactE Integrate Mobile People through
Innovative actions in the EURAXESS Services Centres

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

”Intellectual property rights and technology transfer for mobile researchers”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

USAMVB Timisoara

Perioada 26 nov. 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Prticipare, FP7 –PEOPLE-2012-EURAXESS-IU ImpactE Integrate Mobile People through

Innovative actions in the EURAXESS Services Centres
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
”Team working in international teams, intercultural team management and project management!
Training for Mobile Researchers

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

USAMVB Timisoara

Perioada 27 nov. 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Prticipare, FP7 –PEOPLE-2012-EURAXESS-IU ImpactE Integrate Mobile People through

Innovative actions in the EURAXESS Services Centres
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
”Academic Networking”
Training for Mobile Researchers

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

USAMVB Timisoara

Perioada 27 nov. 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Prticipare, FP7 –PEOPLE-2012-EURAXESS-IU ImpactE Integrate Mobile People through

Innovative actions in the EURAXESS Services Centres



Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

”Research Integrity”
Training for Mobile Researchers

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

USAMVB Timisoara

Perioada June, 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Prticipare, POSDRU87/1.3/S/63709; Quality, Innovation, Communication in Continuous

Education System of Didacticians of Higher Education.
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Didactica specialităţii chimie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei Naţionale din România

Perioada 11.01.2010-15.01.2010

Calificarea / diploma obţinută Formator
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Pregătirea formării, Evaluarea participanţilor la formare, Marketingul formării, Evaluarea, revizuirea şi
asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

S.C. TOP QUALITY MANAGEMENT S.R.L., Bucureşti

Perioada 1999-2007
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Inginerie Chimică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Studiul, izolarea şi purificarea pigmenţilor carotenoidici din produse naturale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Doctorat

Perioada 1989-2004
Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist/ Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Chimie, Inginerie chimică, Tehnologia compuşilor macromoleculari

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de chimie Industrială

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ superior

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 Utilizator
independent B2  Utilizator

independent B1  Utilizator
independent B1  Utilizator

independent B2  Utilizator
independent



Franceză B2 Utilizator
independent B2  Utilizator

independent B1  Utilizator
independent B1  Utilizator

independent B2  Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi de comunicare foarte bună la nivelul oricărui mediu, spirit de echipă, sinceritate, seriozitate,
responsabilitate, energie, disponibilitate de a lucra peste orele de program,

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de organizare a activităţilor de curs şi lucrări practice la diferite discipline noi,
Organizarea activităţilor de cercetare pe diferite teme ştiinţifice.

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi în utilizarea echipamentelor şi materialelor de laborator, în efectuarea de analize fizico-
chimice şi compoziţionale, în cercetare şi inovare în domeniul alimentar şi al extractelor naturale cu
diferite utilizări, în elaborarea de lucrări ştiinţifice şi proiecte de cercetare aplicativă, cunoştinţe
dobândite în anii de când activez în învăţământul superior.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Cunoştinte foarte bune de operare pe calculator cu programele: Word for Windows, Excel, Power
Point, Internet Explorer etc

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică: pian (interpretare, compoziţie), voce.
Literatură (poezie)

Informaţii suplimentare Membru în 4 Organizaţii profesionale naţionale recunoscute;
-The Association for Multidisciplinary Research from the West Side of Romania- din 2000,
- Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară- din 2008,
- Societatea de Chimie din România- din 2008
- Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România- din 2009.

Vicepresedintă a Fundaţiei de Inforenergetică Sf. Ap. Andrei, filiala Timişoara, din 2001.
Coautoarla 93 lucrări ştiinţifice, publicate în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale dintre care 9
ISI.
Unic autor la o carte ştiinţifică.
Co-autor la 4 cărţi ştiinţifice editate la edituri cunoscute din ţară.
21Premii şi Medalii obţinute la Saloanele de Inventică internaţionaleşi naţionale. .
2 Brevete de invenţie (prim autor) şi o cerere de brevet de invenţie (coautor).
Membru în echipele de cercetare la 6 contracte de cercetare ştiinţifică.


