
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume   Pârvu Dorel

Adresă(e)   Calea Aradului nr. 25, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Timişoara, România
Telefon(oane) Tel. Serviciu: +400256277309 Mobil: +40721239844

Fax(uri) -
E-mail(uri) dorelparvu42@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 30.11.1942

Sex Masculin
Experienţa profesională

Perioada Septembrie 2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Pensionar

Perioada Martie 2000 – Septembrie 2011
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular disciplinele Chimie fizică şi coloidală, Coloizi în industria

alimentară, Compuşi şi procese coloidale în tehnologia extractelor şi aditivilor
agroalimentari

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor (curs,
lucrări practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată învăţământ la
distanţă, etc.); elaborare cursuri şi materiale didactice universitare în profilul
agroalimentar (prim autor, unic autor şi coautor); activitate de cercetare

Numele şi adresa
angajatorului

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara,
300645, Timişoara, Calea Aradului 119, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Martie 1996 - Martie 2000
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar titular disciplinele Chimie fizică şi coloidală, Compuşi şi procese

coloidale în tehnologia extractelor şi aditivilor agroalimentari
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor (curs,
lucrări practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată învăţământ la
distanţă, etc.); elaborare cursuri şi materiale didactice universitare în profilul
agroalimentar (prim autor, unic autor şi coautor); activitate de cercetare

Numele şi adresa
angajatorului

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara,
300645, Timişoara, Calea Aradului 119, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Martie 1992 - Martie 1996
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări titular disciplina Chimie fizică şi coloidală

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinelor (curs,
lucrări practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată învăţământ la
distanţă, etc.); elaborare cursuri şi materiale didactice universitare în profilul
agroalimentar (prim autor, unic autor şi coautor); activitate de cercetare



Numele şi adresa
angajatorului

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB Timişoara,
300645, Timişoara, Calea Aradului 119, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Septembrie 1983 - Octombrie 1991
Funcţia sau postul ocupat Inginer chimist principal disciplina Farmacologie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetarea unor medicamente privind structura, compoziţia, aplicarea lor în
terapia veterinară şi în cazul medicamentelor din import, compatibilitatea lor cu
cazuistica autohtonă.

Numele şi adresa
angajatorului

Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Agronomic Timişoara, 300645,
Timişoara, Calea Aradului 119, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Septembrie 1977 – Septembrie 1983
Funcţia sau postul ocupat Inginer chimist principal Laboratorul de Compuşi Element-organici

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Studiul unor produşi perfloruraţi utilizaţi ca agenţi de stingere ai incendiilor
lichidelor produselor petroliere: sinteza, condiţionarea, aplicarea pe teren;
responsabil de teme de cercetare finalizate cu reţete ulterior brevetate.

Numele şi adresa
angajatorului

Centrul de Chimie Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Cercetare

Perioada Octombrie 1968 – Septembrie 1977
Funcţia sau postul ocupat Profesor de Chimie, Chimie tehnologică, Chimie analitică, Operaţii şi utilaje în

industria chimică, Tehnologia prelucrării cauciucului şi maselor plastice
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Predare

Numele şi adresa
angajatorului

Grupul Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ preuniversitar

Perioada Noiembrie 1967 – Octombrie 1968
Funcţia sau postul ocupat Preparator disciplina Chimie generală

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (lucrări
practice)

Numele şi adresa
angajatorului

Facultatea Mecanică Agricolă, Institutul Politehnic Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Educaţie şi formare
Perioada   1977 - 1990

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer în ramura Chimie, specializarea Tehnologia medicamentelor şi a
produselor farmaceutice

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Studii doctorale domeniul Inginerie Chimică/ discipline fundamentale şi
complementare necesare formării profesionale continue prin doctorat: Chimie
organică, Chimie farmaceutică, Chimie fizică



Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Timişoara / Facultatea Chimie Industrială

Perioada 1960 - 1965
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe tehnice inginereşti în domeniul sintezelor şi extractelor organice /
discipline fundamentale, complementare şi facultative conform planurilor de
învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în
ingineria chimică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul Politehnic Timişoara / Facultatea de Chimie Industrială

Perioada 1948 - 1960
Calificarea / diploma obţinută Studii liceale / Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe primare de comunicare, sinteză date, observare şi generalizare
fenomene, procese din natură / ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie) specifice
învăţământului gimnazial şi liceal cu profil real, discipline de cultură generală clasică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Şcoala Medie nr.1(azi Liceul C.D. Loga), Timişoara

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)
franceză

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă
Franceză B

2

Utilizator
independen

t

B
2

Utilizator
independent B

1

Utilizator
independen

t

B
1

Utilizator
independen

t

B
2

Utilizator
independe

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Calităţi şi aptitudini excelente de comunicare.
Persoană dinamică, spontană, cu o foarte mare putere de muncă şi decizie,
ordonată, perseverentă, orientată şi bine determinată, capacitate de lucru în
echipă, responsabil, sincer, serios, rezistent la condiţii de stres, adaptabil noilor
situaţii, conştient de propriile limite şi posibilităţi, extrem de realist, înzestrată
cu originalitate şi creativitate.
Reale posibilităţi de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un
interlocutor agreabil.



Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare, organizarea şi
amenajarea spaţiilor de cercetare, aptitudini organizatorice native. Aceste
aptitudini au fost dabândite pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul
Universităţii Politehnica din Timişoara, a Grupului Şcolar Miu Timişoara, a
Centrului de Chimie din Timişoara şi a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor
Agroalimentare, unde am dobândit competenţe manageriale ca şef de catedră,
secretar ştiinţific, prodecan şi decan.
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic,
efectuat în timpul studenţiei, iar desăvârşirea lor am realizat-o la Universitatea
Politehnica Timişoara, Grupul Şcolar Miu Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de
analiză şi control al calităţii produselor alimentare.
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe
parcursul elaborării tezei de doctorat şi în general pe parcursul activităţii
desfăşurate în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
Adobe Acrobat.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Pasionat de literatură, muzică, design interior, deosebit simţ al esteticului

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B.

Timişoara, 1 martie 2015             Pârvu Dorel


