Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume DUMITRESCU GABI
Adresă(e) Str.Loichita Vasile, nr. 1-3, Sc. C., Ap 27,Timisoara, Romania
Telefon(oane) 0256 277115,

Mobil: 072 6147722

Fax(uri) 0256 277110
E-mail(uri) gdumitrescu@animalsci-tm.ro, gbiocel@yahoo.com,
Naţionalitate(-tăţi) romana
Data naşterii 26. 07. 1968
Sex feminin

Locul de muncă vizat / Conferenţiar universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat -- conferenţiar la disciplinele Anatomie-Histologie-Embriologie, Biologie celulară, Culturi de celule si
tesuturi; Departamentul BIOTEHNOLOGII
Activităţi şi responsabilităţi - Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplinele Anatomie-Histologie-Embriologie, Biologie
principale celulară, Culturi de celule si tesuturi
- Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Zootehnie
şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax
0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro
Perioada 2001-2008
Funcţia sau postul ocupat - şef lucrări la disciplinele: Anatomie-Histologie-Embriologie şi Biologie celulară; catedra Biotehnologii
Activităţi şi responsabilităţi - Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplinele Anatomie-Histologie-Embriologie, Biologie
principale celulară
- Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Zootehnie
şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax
0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro
Perioada 1997-2001
Funcţia sau postul ocupat - asistent la disciplinele Anatomie-Histologie-Embriologie şi Biologie celulară; catedra Biotehnologii
- Curriculum vitae al
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Activităţi şi responsabilităţi - Predarea lucrărilor practice la disciplinele Anatomie-Histologie-Embriologie, Biologie celulară
principale - Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Zootehnie
şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax
0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro
Perioada 1994-1997
Funcţia sau postul ocupat - preparator la disciplinele: Anatomie-Histologie-Embriologie şi Biologie celulară; catedra Biotehnologii
Activităţi şi responsabilităţi - Predarea lucrărilor practice la disciplinele Anatomie-Histologie-Embriologie, Biologie celulară
principale - Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Zootehnie
şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300365 Timişoara, Tel. 0256/277001, 0256/494023, Fax
0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iunie 2013
Diplomă absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical și biotehnologic. Proiect
POSDRU/81/3.2/S/55362, finanțat prin Fondul Social European, Prgramul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecționare profesională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Noiembrie 2013
Diplomă absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietăților
intelectuale. Proiect POSDRU/86/1.2/S/56872, finanțat prin Fondul Social European, Prgramul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timișoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecționare profesională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Aprilie 2011
Diplomă absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Markerii de laborator în diagnosticul și monitorizarea terapiei bolilor cardiovasculare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UMF ”Victor Babeș” Timișoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecționare profesională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Aprilie 2010
Diplomă absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Stresul oxidativ in patologia cardiovasculara

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UMF ”Victor Babeș” Timișoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecționare profesională
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Perioada

Iunie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

” Train the teacher”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Centrum Litterae; Klaus Peter Dreykorn, Germany

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecționare profesională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2009
Certificat absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Auditor in domeniul calității

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

SC SRAC SA Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau Curs de perfecționare
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iunie 2007
Diplomă absolvire

Disciplinele principale studiate / „Current Advances in Cell Biology: Molecular biology techniques: identification of receptor mRNA in
competenţe profesionale dobândite primary cells using RNA isolation, transcription and PCR amplification. Tissue culture techniques:
culturing human epithelial cells”
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

„The Childreans Medical and Research Fondation”, Crumlin, Irlanda

Nivelul în clasificarea naţională sau Curs de perfecționare
internaţională
Perioada

1998

Calificarea / diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale studiate / Biologie celulară, Histologie-Embriologie
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Biologie „Josef Attila”, Szeged

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs perfecționare

Perioada 1997
Calificarea / diploma obţinută Certificat de studii superioare
Disciplinele principale studiate / Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea populaţiilor de animale domestice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de USAMVB Timioara – ENSA Rennes - Franţa
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Învățământ interuniversitar francofon
1995 - 2000
Doctor în Zootehnie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Biologia reproducţiei animalelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

U.S.A.M.V.B. Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii Doctorale (ISCED 6)

- Curriculum vitae al
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1994 - 1995
Master

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea genetică a animalelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii aprofundate

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1989 - 1994
Diplomă de inginer

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline în domeniul Zootehnie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii superioare (ISCED 5A)

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1982 - 1986

Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Construcții

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Industrial nr. 4 Tg. Mureș

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învățământ Liceal (ISCED 3)

Aptitudini și competențe
personale
Limba(i)
străină(e)
cunoscută(e)

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare

Franceză

Limba

Limba Engleză

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

A1

A1

A1

A1

A1

A2

C1

A2

A2

C1

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Aptitudini de muncă în echipă, dobândite prin faptul că îmi desfăşor activitatea didactică în cadrul
colectivului de cadre didactice de la disciplinele de Biologie celulară; Anatomie, histologie şi
embriologie; Culturi de celule si tesuturi.
Am participat şi particip ca director de proiect şi ca membru în colectivele de cercetare contractuală.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- organizez activităţile didactice, de instruire practică cu studenţii de la disciplinele la care sunt
titularizată;
- organizez activităţile personalului tehnic de la discipline;
- organizare activităţi de cercetare la contracte de cercetare stiintifica
- 1994-2011 – am indrumat 24 studenti pentru intocmirea proiectelor de diploma licenta si master
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Competenţe şi aptitudini - Utilizare aparatură de laborator
tehnice - Utilizarea aparaturii de microscopie optică

- Utilizarea echipamentului Software pentru morfometrie histologică
- Utilizarea echipamentelor de tehnică histologică, histochimică, histoenzimologică
- Utilizarea aparaturii și echipamentelor specifice laboratorului de culturi de celule si țesuturi
- Utilizarea echipamentelor de disecție animală

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizarea programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces), Publisher etc.

Competenţe şi aptitudini
artistice - desen
Alte competenţe profesionale - Anatomie topografică

- Anatomie macro-microscopică
- Realizare preparate histologice, histochimice, histoenzimologice
- Embriologie
- Biologie celulară
- Culturi de celule şi ţesuturi
- Biologie moleculară
- Imunohistochimie
Competenţe teoretice şi practice dobândite în urma perfecţionării profesionale prin documentare,
doctorat, studii post universitare, studii interuniversitare, cercetare ştiinţifică în domeniu, etc.

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare APARTENENŢĂ LA ASOCIAŢII ŞI SOCIETĂŢI PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE:
- Societatea Română de Zootehnie
- Societatea Română de Biologie Celulară
- Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară
- Institutul de Biotehnologii Aplicate
- Societatea de Ihtiologie din România, Filiala Timișoara - Arad
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:
- 188 lucrări ştiinţifice publicate sub formă de rezumat sau „in extenso” în volumele unor conferinţe
naţionale şi internaţionale, din care 10 lucrări cotate ISi.
- 20 proiecte de cercetare (la 17 în calitate de colaborator iar la 2 în calitate de director):
- Cursuri universitare: 7
- Îndrumătoare de lucrări practice: 1
- Monografii: 3

Timişoara,
16.01.2015

Conf. Dr. Ing. DUMITRESCU GABI
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