Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

DUMBRAVĂ Marin
Loc. Băneasa, Jud. Giurgiu

Telefon(oane)

0723235196

Fax(uri)

0213180466

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

dumbrava.marian@yahoo.com
Română
01.02.1961
Masculin

Locul de muncă actual / Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Facultatea de
Domeniul ocupaţional Agricultură / Educaţie
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Curriculum vitae al

Iunie 2004 - prezent
Conferențiar universitar
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică - Curs şi lucrări practice – Tehnologii agricole, Tehnologia
conservării şi prelucrării produselor agricole, Facultatea de Management, Inginerie economică în
agricultură şi dezvoltare rurală; Curs şi lucrări practice – Tehnologii agricole, Tehnologia conservăriişi
prelucrării produselor agricole, Facultatea de Management, Inginerie economică în alimentaţie publică şi
agroturism; Curs şi lucrări practice- Managementul calităţii recoltei şi produselor agricole, Master
Consultanţă agricola, Facultatea de Agricultură; - Curs şi lucrări practice- Calitatea şi trasabilitatea
produselor agricole, Master Agricultură durabila, Facultatea de Agricultură; Curs şi lucrări practice –
Principii de siguranţă şi securitatea alimentelor, Master Managementul calităţii, Facultatea de
Management, Inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală;Curs şi lucrări practice- Principiile
procesului de producţie, Master Managementul calităţii, Facultatea de Management, Inginerie economică
în agricultură şi dezvoltare rurală.
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Agricultură
Bd.Mărăşti Nr.59, Bucureşti Sector 1, Cod poştal 011464
Educaţie / Cercetare
Noiembrie 1998 - Iunie 2004
Șef lucrări
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică- Curs şi lucrări practice – Tehnologia prelucrării produselor
agricole, Facultatea de Agricultură; Curs şi lucrări practice –Tehnologia culturii plantelor, Facultatea
de Management, Inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală; Curs şi lucrări practice –
Metode de diagnoză culturala, Master Agricultură durabila, Facultatea de Agricultură; Lucrări practiceCondiţionarea, conservarea şi prelucrarea produselor agricole, Facultatea de Agricultură.
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Agricultură
Bd.Mărăşti Nr.59, Bucureşti Sector 1, Cod poştal 011464
Educaţie / Cercetare
Februarie 1995 – Noiembrie 1998
Asistent universitar
DUMBRAVĂ Marin

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică- Lucrări practice – Fitotehnie, Facultatea de Agricultură,
Lucrări practice - Condiţionarea, conservarea şi prelucrarea produselor agricole, Facultatea de
Agricultură.
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Agricultură
Bd.Mărăşti Nr.59, Bucureşti Sector 1, Cod poştal 011464
Educaţie / Cercetare
Octombrie 1991 – Februarie 1995
Preparator universitar
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică- Lucrări practice – Fitotehnie, Facultatea de Agricultură.
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Agricultură
Bd.Mărăşti Nr.59, Bucureşti Sector 1, Cod poştal 011464
Educaţie / Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională

1992 –1998
Doctor
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Agricultură
Doctorat
1987 – 1991
Diplomă de Inginer agronom
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Agricultură
Licenţă

Cursuri de specializare şi
formare continuă
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite

Martie 2011
Certificat de absolvire
U.S.A.M.V.- Bucureşti
Curs de formare continuă
Mai 2011
Certificat
S.C.FIATEST.S.R.L.Bucureşti
Curs perfecţionare
Iulie 2008
Diplomă
Consultant agricol
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Curs postuniversitar
septembrie 2002
Perfecţionare pe probleme de agricultură durabilă.
Principii și tehnici de agricultură durabilă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

ENSA - Rennes - Franţa

Nivelul în clasificarea internaţională

Cursuri de perfecționare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Curriculum vitae al

decembrie 1999
Perfecţionare pe probleme de agricultură durabilă.
Strategii de dezvoltare pe principiile agriculturii durabile
Universitatea Hohenheim - Germania
DUMBRAVĂ Marin

Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Cursuri de perfecționare
iulie - august 1999
Modelarea riscului de poluare cu nitraţi şi pesticide
Monitorizarea fluxului nitraților și pesticidelor în agricultură
Programul European INCO - COPERNICUS (ERBIC 15 CT 960101) INRA - Bioclimatologie - Grignon
- Franța

Nivelul în clasificarea internaţională

Stagiu de perfecţionare

Perioada

februarie - martie 1999

Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea internaţională

Modelarea riscului de poluare cu nitraţi şi pesticide
Monitorizarea factorilor de risc în poluarea cu nitrați și pesticide în sectorul culturi de câmp
Programul European INCO - COPERNICUS (ERBIC 15 CT 960101) INRA - Bioclimatologie - Grignon
- Franța
Stagiu de perfecţionare
iulie - august 1997
Modelarea riscului de poluare cu nitraţi şi pesticide
Modelarea factorilor de riscîn poluarea cu nitrați și pesticide în sectorul culturi de câmp
Programul European INCO - COPERNICUS (Ref. ERBIC 15 CT 960101) la FSA Gembloux, Belgia
Stagiu de perfecţionare
decembrie 1995
Modelare la sorgul zaharat
Dinamica formării recoltelor la sorgul zaharat
Station de Bioclimatologie, INRA - Grignon, Franţa
Stagiu de perfecţionare
februarie - mai 1995
Cercetări la experienţele de la Station of Research and Special Services Chiredzi - Zimbabwe
Producerea bioetanolului din sorgul zaharat în condițiile specifice din Africa
Programul European de Cercetare Ştiinţifică (ERB JOU 2 - CT 93 - 0232) "Bioethanol Production of
Sweet Sorghum"
Membru în echipa de cercetare
mai - iulie 1994
Exploatarea în scop agricol a zonelor montane, agricultura biologică
Principii și tehnici de agricultură biologică în Franța
Institutul Naţional Agronomic Paris – Grignon, Franţa
Stagiu de reciclare pe probleme de învăţământ superior agronomic
februarie - august 1993
Modernizarea procesului didactic, tehnologii de cultură
Metode și tehnici de lucru în învățământul universitar. Tehnologii de cultură performante
Facultatea de Ştiinţe Agronomice de la Gembloux, Belgia
Stagiu de formare - reciclare pe probleme de învăţământ superior agronomic

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

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Curriculum vitae al

Înţelegere
DUMBRAVĂ Marin

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba italiană

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi aptitudini
profesionale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Tehnologii agricole performante, analiza stării de vegetaţie şi diagnoza culturală, elaborarea
randamentului şi evaluarea producţiei la culturile de câmp, simularea şi modelarea formării recoltei,
strategii de fertilizare şi protecţia plantelor în agricultura durabilă, calitatea produselor agricole şi
factorii de influenţă, recepţionarea, condiţionarea şi prelucrarea produselor agricole, calitatea seminţei
pentru semănat, filere de prelucrare a produselor agricole vegetale.
Nivel avansat de utilizare a calaculatorului
Permis de conducere categoria B, din anul 1991

Activitate ştiinţifică şi de
cercetare
Lucrări ştiinţifice publicate
Cărţi şi manuale
Proiecte ştiinţifice

Alte menţiuni

75 lucrări ştiinţifice, prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicate în
volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale
13 cărţi de specialitate publicate în edituri (coautor)
Participare în cadrul a 39 proiecte de cercetare științifică


















Membru al Societăţii Inginerilor Agronomi din România din 1992, filiala Bucureşti.
European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA), din 1998.
Membru al Biroului Departamentului Ştinţele plantelor (2012-2016).
Membru în Consiliul Profesoral al Facultatii de Agricultura in intervalul (2006-2016).
Membru în Senatul U.S.A.M.V.-Bucureşti (2012 –prezent).
Membru în comisii de specialitate: comisii de admitere (1995-2000).
Membru în comisii examene de doctorat.
Membru în comisia de avizare a contractelor de cercetare ştiinţifică la Facultatea de Agricultură
din Bucureşti.
Evaluator contracte de cercetare ştiinţifică CNCSIS.
Referent oficial, evaluator-contracte cercetare.
Corector în comisia de evaluare a lucrărilor de la Concursul Naţional privind ocuparea posturilor
vacante din învăţământul preuniversitar.
Conducător ştiinţific îndrumare lucrări metodico-didactice Grad I, învătământ preuniversitar.
Consultant tehnic la SC Agroconcret Bucureşti.
Responsabil pentru activităţile desfăşurate în câmpul didactic al catedrei de Fitotehnie din incinta
USAMV Bucureşti (2004-2012).
55 de comunicări la congrese, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice din care 24 participări internaţionale.
115 de lucrări de diplomă coordonate (1996 - 2009).
9 lucrări de dizertaţie coordonate pentru studenţii de la masterat.

DATA: 12.04.2012

Curriculum vitae al

Conf.univ.dr.Marin Dumbravă

DUMBRAVĂ Marin

