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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Dobrei Alin Ionel
Adresă(e) Calea Aradului, nr.119, Timisoara, jud Timiş,
Telefon(oane) 0256277055

România

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 / U.S.A.M.V.B.”Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara
Domeniul ocupaţional
Profesor universitar, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Experienţa profesională
2012 -2016 Decan Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Perioada 2007 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi Predarea orelor de curs la disciplinele Viticultură, Tehnologia plantelor
principale
horticole, Viticultură ornamentală, Tehnologii diferenţiate de cultivare a viţei de
vie în România şi UE., coordonare teze de doctorat, 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, conducere
de cercuri ştiinţifice, organizarea de demonstraţii practice, coordonare contracte
de cercetare.
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. ”Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIŞOARA, Facultatea de
Horticultură şi Silvicultură, Calea Aradului, 119, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Conducere de doctorat din anul 2008, activitate didactică şi de cercetare
activitate
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Perioada 2003-2006
Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi Predarea orelor de curs şi lucrări practice la disciplinele menţionate, coordonare
principale
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, conducere de cercuri ştiinţifice, organizarea de demonstraţii
practice, decan de an, coordonare contracte de cercetare.
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B.TIMIŞOARA, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, 119,
Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2000-2003
Şef de lucrări

Activităţi şi responsabilităţi Predarea orelor de curs şi lucrări practice, desfăşurare activitate de cercetare,
principale
participarea la simpozioane şi conferinţe interne şi internaţionale, organizarea de
demonstraţii practice, decan de an.
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B.TIMIŞOARA, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, 119,
Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate
Perioada
1997-2000
Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi Predarea orelor de lucrări practice, desfăşurare activitate de cercetare,
principale
participarea la simpozioane şi conferinţe interne, organizarea de demonstraţii
practice.
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B.TIMIŞOARA, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, 119,
Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate
Perioada
1994-1997
Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi Predarea orelor de lucrări practice, desfăşurare activitate de cercetare,
principale
participarea la simpozioane şi conferinţe interne, organizarea de demonstraţii
practice.
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B.TIMIŞOARA, Facultatea de Horticultură, Calea Aradului, 119,
Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate
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Educaţie şi formare

1996 – 2000 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului Timişoara, Facultatea de Horticultura, Doctorat în agronomie. 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
1984-1988 Liceul Agroindustrial Gurahonţ, jud. Arad, profil HorticultorMecanizator, Diplomă de Bacalaureat
1980-1984 Şcoala Generală Gurahonţ, jud. Arad, Studii gimnaziale.
1976-1980 Şcoala Generală Roşia, jud. Arad, Studii primare.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la

Scriere

Discurs oral

Exprimare

conversaţie
Limba

x

Franceză

x

Limba

x

Engleză

x

Franceză

x

Franceză

scrisă
x

Franceză

x

Franceză

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

Coordonare proiecte de cercetare:
- Implementarea unor tehnologii moderne de producţie în viticultura

sociale

românească, 2004-2006, Blanche Consulting- Germania, Nr Proiect- 2745
/6.07.2004, Valoare proiect 7000 Euro
- 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 U.E., 2007-2009, CNCSIS Proiect tip A, tema10, Cod CNCSIS
295 Nr.

GR 179 şi 70 GR /2006, GR 255/ 4.10. 2006 GR74/22.05.2007,

Valoare proiect 120 000 lei
-

Studii privind comportarea viţelor altoite din diverse soiuri, produse de către

S.C. Casa verde S.A., cultivate în condiţii de teren relativ plan, 2007-2009, S.C.
Casa verde S.A., S.C. Vigneto consult S.R.L., Valoare proiect 3500 Euro
- Elaborarea unor modele de tehnologii viticole performante, în concordanţă cu
condiţiile pedoclimatice, sortimentele varietale şi principiile viticulturii durabile,
2007-2010, CNCSIS, Proiect IDEI, cod 1128, Nr -355/ 01.10.2007, Valoare
proiect 700 000 lei.
- Membru Contract de prestări servicii (cercetare), Nr.6502/11.11.2014,
Influenţa terroirului, a tehnologiei de cultură şi vinificaţie asupra calităţii şi
tipicităţii vinurilor din podgoria Miniş,

Contract încheiat între USAMVB

Timişoara şi S.C.Wine Princess SRL, Arad, Director contract Conf.dr. Alina
Dobrei
- Membru Contract de prestări servicii (cercetare), Nr.3711/18.06.2014, Cartarea
agrochimică şi elaborarea unor soluţii tehnologice de valorificare a solurilor
saline din zona Saravale, Contract încheiat între USAMVB Timişoara şi
S.C.Genagricola România SRL, Director contract Conf.dr. Camen Dorin
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Competenţe şi aptitudini •Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare a disciplinei de Viticultură,
organizatorice coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească;
•Coordonarea întocmirii

lucrărilor

de diplomă şi disertaţie, proiecte de

cercetare şi rapoarte privind modul de realizare a activităţii de cercetare şi
gestionare a bugetelor repartizate contractelor de cercetare;
•Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale: Simpozionul Facultăţii de
Horticultură şi Silvicultură - Biodiversitatea, fundament al dezvoltării durabile în
horticultură şi silvicultură, 2012, 2013, 2014, 2015

• Organizare stand de prezentare al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură,
în cadrul VIN VEST 2012, 2013, 2014, 2015
• Organizare stand de prezentare al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură,
în cadrul târgului BANATAGRALIM 2013, 2014 si 2015
•Organizator workshopuri in cadrul FHS – USAMVBT, cu teme de viticultura
si vinificatie
•Conducere teze de doctorat, cu 4 teze de doctorat finalizate şi 4 doctoranzi în
stagiu;
• Coordonare Cercul Ştiinţific de Viticultură şi Vinificaţie în cadrul Facultăţii de
Horticultură şi Silvicultură, USAMVB”Regele Mihai I al României” din Timişoara;

• Iniţierea programului de masterat „Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicol”;
•Iniţierea şi coordonarea activităţii laboratorului de masterat Calitatea
produselor şi subproduselor viti-vinicole;
• Iniţierea şi organizarea complexului vinicol din cadrul Staţiunii Didactice a
USAMVB Timişoara.
Competenţe şi aptitudini

• Activităţi de proiectare în domeniul viticulturii.
• Deservirea maşinilor şi a aparaturii din câmpurile şi laboratoarele de cercetare

tehnice

ale disciplinei.
Competenţe şi aptitudini de Utilizare Word for Windows, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, Internet
utilizare a calculatorului Explorer etc.
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Alte competenţe şi aptitudini

• Autorizat pentru întocmirea de proiecte necesare înfiinţării de noi plantaţii viticole,
în baza prevederilor Legii viei şi vinului.
• Autorizat pentru întocmirea de proiecte necesare înfiinţării de noi plantaţii
pomicole, în baza prevederilor Legii Pomiculturii.
• Organizarea şi efectuarea lucrărilor necesare înfiinţării noilor plantaţii viticole.
• Perfecţionarea tehnologiilor viticole de cultură.
• Stabilirea conveierelor varietale pe podgorii şi centre viticole şi studierea
germoplasmei locale.
• Membru în Comisiile de licenţă ale Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură.
• Membru în Comisii de perfecţionare grade didactice
• Membru în Comisii de specialitate la nivel de Universitate şi Facultate
• Membru în Colectivul de redacţie al revistei Ferma
• Membru în Colectivul de redacţie al revistei Anunţuri agricole
• Membru în Comitetul Director al Staţiunii Didactice Timişoara- 2012,2013,2014,
2015
• Referent oficial în comisii de doctorat
• Referent ştiinţific la cărţi de specialitate
• Expert evaluator CNCSIS
• Membru evaluator ARACIS
• Vicepreşedinte, Societatea Română a Horticultorilor – Filiala Timiş
•Presedinte Sector Viticultura-Vinificatie, Societatea Română a Horticultorilor
• Membru în Colectivul de conducere, administrativ şi auxiliar al Centrului pentru
Învăţământ la distanţă cu frecvenţă redusă şi Educaţie permanentă -2012,
2013,2014,2015
• Responsabil program de studiu pentru ciclul II Master, domeniul Horticultură,
specializarea Calitatatea produselor şi subproduselor viti-vinicole
• Participarea la stagii în cadrul proiectelor :
Universitatea de vest din Timişoara -

în cadrul proiectului Comunitate virtuală

interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii
intelectuale
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara –
Programul de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării şi de
minitorizare a inserţiei ALUMNI pe piaţa muncii – proiect „Managementul corelării
sistemului de învăţământ cu piaţa muncii”
• Participarea cu susținere de lucrare la conferința EXPLOATATII POMICOLE ŞI
VITICOLE - Tehnologii de infiintare si exploatare, USAMVBT 2017

Permis(e) de conducere
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Categoria B şi C

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:

Informaţii suplimentare

•Publicatii in extenso: 182
•Publicaţii în reviste internaţionale: 50
•Rapoarte ştiinţifice: 4
•Publicaţii revizuite în volume internationale – extenso: 25
•Publicaţii revizuite în volume internaţionale – rezumat: 10
•Cărţi / cursuri publicate în edituri: 18;
•Îndrumătoare de lucrări practice: 3;
•Articole de specialitate: peste 50.
PREMII:
• Premiul CNCSIS 2008 – Premierea rezultatelor cercetării pentru artticolul ISI “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;
• Premiul SRH 2003, pentru lucrarea Viticultură, Ed. Agroprint, Timişoara;
• Premiul SRH 2008, pentru lucrarea Ampelografie, Ed. Solness, Timişoara, Dobrei
Alin, Rotaru Liliana, Morelli Silvano.
• PremiuL SRH – 3013 - Centenarul Societăţii Române a Horticultorilor şi cel de-al
XI-lea Congres Horticol, pentru lucrarea Horticultură practică 2013
• 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
• Diplomă şi medalia de argint , Salonul International de Inventii si Inovatii TRAIAN
VUIA Timisoara, 2015
BREVETE / MĂRCI DE INVENŢIE:
•Marcă nr.114124: VITISTM GRAS ARIPAT DE SILAGIU – M2010/008427
• Marcă nr.114123: VITISTM ALB AROMAT DE SILAGIU – M2010/0 08426
MEMBRU
ÎN
ASOCIAŢII
PROFESIONALE
INTERNAŢIONALE:
• International Society for Horticultural Science (ISHS);
• Asociaţia generală a inginerilor din România;
•Societatea Română a Horticultorilor din România;
• Asociaţia “Amicii Rozelor”.

NAŢIONALE

ŞI

Semnătura
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