Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Dobrin / Elena

Adresă(e)

Vatra Dornei, 11, sector 4, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)

Mobil: 0745658873

E-mail(uri)

edobrin_usamv@yahoo.com; elena.dobrin@horticultura-bucuresti.ro; elena.dobrin@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

romana

Data naşterii

1967, august, 7

Sex

femeiesc

Locul de muncă
ocupaţional

/

Domeniul

USAMV Bucuresti, Horticultura, Departamentul Bioingineria sistemelor hortiviticole /
conferențiar universitar

Experienţa profesională
Perioada

în prezent - februarie 1998

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar, şef lucrări (lector), asistent universitar, preparator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul


Pregătirea şi predarea cursului și lucrărilor practice la disciplina de ″Tehnologii horticole Legumicultura″ studentilor de la Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură.

Pregătirea şi predarea cursului și lucrărilor practice la disciplina de ″Horticultură integrată şi
protecţia ecosistemului″ studenţilor de la cursurile de master "Tehnologii integrate de obtinere si
valorificare a produselor horticole";

Pregătirea şi predarea cursului de ″Culturi legumicole în spații forțate și protejate″ studenților
Colegiului de legumicultură și Floricultură

Pregătirea şi predarea lucrărilor practice la disciplina de ″Tehnologii horticole -Legumicultura″
studentilor de la Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură.

Pregătirea şi predarea lucrărilor practice la disciplina de ″Legumicultură, pomicultură,
viticultură ″, modulul de ″Legumicultură ″ studenţilor specializării de Peisagistică;

Pregătirea şi predarea lucrărilor practice la disciplina de ″Legumicultură ″ studenților
specializării de Horticultură;

Pregătirea şi predarea lucrărilor practice la disciplina de ″Metodica predării disciplinelor de
specialitate ″ studenților specializării de Horticultură.
USAMV Bucureti, Bdul. Mărăşti, 59, sector 1, Bucureşti

de

Instituţie publică – învăţământ superior de stat

Perioada

August 1995 – ianuarie 1998

Funcţia sau postul ocupat

Asistent cercetare

Activităţi şi responsabilităţi principale

Geneza solurilor şi hărti de sol

Numele şi adresa angajatorului

ICPA Bucureşi, Bdul. Mărăşti, 61, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de

Instituţie publică de stat / cercetare

Educaţie şi formare
Septembrie 1989 – februarie 1995

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Inginer horticultor / Diploma de licentă
/

Pedologie, Agrochimie, Fitopatologie, Entomologie, Biofizică, Agrometeorologie, Tractoare, masini şi
utilaje agricole şi horticole, Genetica plantelor, Legumicultură, Pomicultură, Floricultură, Viticultură,
Dendrologie, Arboricultură, Microînmulţirea plantelor horticole, Oenologie, Management horticol,
Marketingul produselor horticole, Metodica predării disciplinelor horticole

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Perioada

Noiembrie 1999 – noiembrie 2006

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Doctor în ştiinţe agricole: : Cercetări privind influenţa sistemului de fertilizare organomineral asupra
producţiei şi calităţii tomatelor în sistem protejat
/

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Altle

Experiența în domeniul IFR/ID

Tehnologii legumicole în spaţii protejate; Agrochimia sistemelor şi speciilor horticole; sisteme de
fertilizare organominerală a culturilor de tomate din spaţii protejate;
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Studii postuniversitare de consultanţă agricolă, diploma seria F, nr. 0000467/162/2009 eliberată de
MECT – USAMV Bucureşti, Centrul de pregătire şi informare UMP- MAKIS
Perfecţionarea cadrelor universitare implicate în dezvoltarea programelor de studii - curs organizat de
S.C. FiaTest SRL, certificat participare, POSDRU/86/1.2/S/62723 – 2011
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM - LMS 1.4, curs organizat de SIVECO Romania SA In cadrul
proiectului: „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza
competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”-2012
Curs de formare profesională”Etică și deontologie universitară” desfășurat în cadrul programului FDI0159-2020 ”Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovative în vederea îmbunătățirii calității
activității didactice și respectării deontologiei și eticii profesionale în USAMV din București”; Certificat
de participare eliberat de USAMV – București –octombrie 2020
Curs de formare profesională”Psihopedagogie” desfășurat în cadrul programului FDI-0159-2020
”Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovative în vederea îmbunătățirii calității activității
didactice și respectării deontologiei și eticii profesionale în USAMV din București”; Certificat de
participare eliberat de USAMV – București – ocombrie 2020
Activităţi în domeniul
IFR/ID
Activități didactice la
specializarea Horticultură
-ID
Curs perfecționare
profesională

Denumirea /perioada

Instituţia organizatoare

Tutore
la
disciplina
"Legumicultură" ID, 20162018
LEARNING
MANAGEMENT
SYSTEM - LMS 1.4

USAMV București, Facultatea de
Horticultură
SIVECO Romania SA şi USAMV
Bucureşti în cadrul proiectului:
„Reţea de colaborare universitară
online în scopul dezvoltării capacităţii
de a furniza competenţe şi
competitivitate pentru piaţa muncii”-

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza (B1), franceză(B1)

Competenţe şi abilităţi sociale şi
aptitudini organizatorice


Membru in comisia de acordare a Gradului didactic II pentru profesorii de specialitate horticolă
din liceele de specialitate.

Membru in comisia de admitere la Gradul didactic I pentru profesorii de specialitate horticolă
din liceele de specialitate.

Coordonator de lucrare metodico+didactică de Grad didactic I.

Coordonator al disciplinei de practică pe sectia de Horticultură a Facultăţii de Horticultură;
2007-2015

Secretar al comisiei de admitere la studii de master; 2009-2020

Secreter al comisiei de finalizare studii de master; 2009-20015

Abilitatăţi de înţelegere şi comunicare – fapt confirmat de evoluţia din punct de vedere didactic
şi ştiinţific: publicarea a 9 cărti, 67 de articole ştiinţifice prezentate şi publicate în ţară şi în străinătate;

Referent pentru volumele ştiinţifice internaţionale, indexate ISI Thomson Reuters:
EuroBiotech Journal, 2017, 2018, 2019, 2020;

Roumanian Biotechological Letters (RBL) 2019; 2020

Referent pentru volumele ştiinţifice ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale, indexate
BDI: Scientific papers. Series B, Horticulture. Vol. LVII, 2013; Vol. LIX, 2015; Vol. LX, 2016; LXI,
2017; LXII, 2018; LXIII, 2019; LXIV, 2020; LXV, 2021

Annals of West University of Timişoara, series of Biology;
http://www.biologie.uvt.ro/annals.htm; ISSN on-line: 2285-7044; ISSN L: 1582-3830, 2015.

Recenzor pentru volumele ştiinţifice ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale, indexate
Thomson Reuters: Bulletin USAMV. Horticulture, Cluj-Napoca (2016)


Referent ştiinţific pentru tratatul: Horgoş A., Becherescu Alexandra, Ciofu Ruxandra, Popa D.,
2015. Elemente de inginerie tehnologică în legumicultură. Vol. I – Descrierea şi recunoaşterea speciilor
legumicole. Ed. Eurostampa, Timişoara,

49 citări în articole ştiinţifice: 19 în articole indexate ISI Thomson şi 30 în articole indexate
BDI;

Membru în Comisia de îndrumare şi coordonare a 14 doctoranzi: 12 români+2 străini

Membru în comisia de inventariere a bunurilor din gestiunea Sere legume, 2010-2020

Membru în comisia de inventariere a bunurilor din gestiunea Sere flori, 2010-2019

Preşedinte Birou Electoral, secţia de votare 1, USAMV Bucureşti, 2015, 2016, 2018; 2019;
2020

Membru supleant, Birou Electoral Central, USAMV Bucureşti, 2015, 2016, 2018; 2019; 2020

Activitate de predare cu tema "Tehnologii moderne şi reglementări comunitare aplicabile
cooperativelor din domeniul cultivării legumelor", în cadrul proiectului "Cooperare continuş pentru
dezvoltarea cooperativelor agricole"/ finanţare JIICA şi fundaţia Rogreen, 2014

Activitate de predare cu tema "Utilizarea raţională a pesticidelor in cultura legumelor"
programul de colaborare USAMV Bucureşti şi LIDL România în domeniul formării profesionale a
cultivatorilor de legume şi pomi ce livrează marfă în reţeaua LIDL, 2018

Expert de specialitate, 2009 – raport de constatare tehnico-ştiinţifică 3866/24.06.2009 pentru
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, secţia de urmărire penală – Ministerul Public

Abilităţi privind lucrul în echipă, fapt confirmat de numeroasele participări în diferite colective
de cercetare – 14, colaborări din care au rezultat 3 brevete internaţionale şi peste 50 de lucrări prezentate
şi publicate ;

Abilităţi organizatorice confirmate de faptul că, pentru un proiect de cercetare am condus echipa
partenerului USAMB Bucureşti; în alte cinci echipe de cercetare din care am făcut parte am avut
responsabilităţi legate de coordonarea anumitor teme
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Lucrez cu uşurinţă în Microsoft Word, Excel, Power Point, Paint
Accesez cu uşurinţă şi utilizez frecvent aplicaţiile tipice pentru Internet şi corespondenţa tip e-mail

Premii obținute

Diploma Excelență ProInvent, Cluj, 2018. Ghiveci cu perlit pentru cultura hidroponică
Diploma Excelență Asociația Justin Capră, Cluj, 2018 – 100 România. Ghiveci cu perlit pentru cultura
hidroponică
Diploma Excelență ProInvent, Cluj, 2018. Caserolă pentru producerea răsadului destinat culturilor
horticole pe substraturi nutritive
Diploma Excelență Asociația Justin Capră, Cluj, 2018, Caserolă pentru producerea răsadului destinat
culturilor horticole pe substraturi nutritive
Nu deţin permis de conducere

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare



Pentru referinţe puteţi contacta:
Prof. univ. Dr. Ciofu Ruxandra – rciofu@gmail.com



Prof. univ. Dr. Draghici Elena – draghiciem@yahoo.com



Prof. univ. Dr. Hoza Dorel - dorel.hoza@gmail.com

Data: 5.03.2021
Conf. Univ. Dr. Dobrin Elena

