
 1 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dronca Dorel Dănuţ 

Adresă(e) Str. Dorobanţilor, nr. D1 E, Scara C, Ap.6, Timisoara, Romania 

Telefon(oane) 0256 277144,   Mobil: 072 1186035 

Fax(uri) 0256 277110 

E-mail(uri) ddronca@animalsci-tm.ro, doreldronca@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 15.11.1963 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat Profesor – 2016 - prezent - Departamentul Biotehnologii, disciplinele: Ameliorarea animalelor, 
Metode biotehnologice în ameliorarea animalelor, Metode de predicţie a valorii genetice a 
reproducătorilor, Biotehnologii de reproducere în ameliorarea animalelor, Genetica producţiilor şi 
optimizarea programelor de ameliorare genetică 

 
Conferenţiar – 2004 – 2015 - Departamentul Biotehnologii, disciplinele: Ameliorarea animalelor, 

Ameliorarea animalelor şi plantelor, Ameliorarea peştilor, Metode de predicţie a valorii genetice a 
reproducătorilor, Optimizarea programelor de ameliorare genetică, Biotehnologii de reproducere în 
ameliorarea animalelor, Genetica producţiilor şi optimizarea programelor de ameliorare genetică 

 
Şef lucrări – 2000-2004 - la disciplinele: Ameliorarea animalelor, Ameliorarea animalelor şi plantelor, 

Genetică şi ameliorare, Metode de predicţie a valorii genetice a reproducătorilor, Optimizarea 
programelor de ameliorare genetică- catedra Biotehnologii, 

 
Asistent – 1995-1996 – disciplinele: Genetică, Ameliorarea animalelor- catedra Biotehnologii 

mailto:ddronca@animalsci-tm.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului şi a lucrărilor practice la disciplinele Ameliorarea animalelor, Ameliorarea 
animalelor şi plantelor, Ameliorarea peştilor, Metode de predicţie a valorii genetice a 
reproducătorilor, Optimizarea programelor de ameliorare genetică, Biotehnologii de reproducere în 
ameliorarea animalelor, Genetica producţiilor şi optimizarea programelor de ameliorare genetică; 
începând cu anul universitar 2004. 

Predarea cursurilor şi a lucrărilor practice la disciplinele de Ameliorarea animalelor, Ameliorarea 
animalelor şi plantelor, Genetică şi ameliorare, Metode de predicţie a valorii genetice a 
reproducătorilor, Optimizarea programelor de ameliorare genetică, începând cu anul universitar 
2000. 

Îndrumarea studenţilor de la forma de învăţământ zi şi la distanţă-IFR, în vederea elaborării lucrărilor 
de diplomă;Îndrumarea masteranzilor în vederea elaborării lucrărilor de disertaţie; 

Pparticiparea în comisii de admitere şi susţinere a examenelor de finalizare a studiilor; 
Participarea în calitate de membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice,  
Membru în comisii de susţinere a referatelor şi examenelor la doctorat; 
Activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 
Consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri. 

Activităţi de cercetare ştiinţifică: lucrări ştiinţifice publicate – 400 (din care: 115 prim autor, 285 
colaborator, 30 indexate/cotate ISI, 187-BDI, 68 in strainatate) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 
Bioingineria Resurselor Animaliere, Calea Aradului 119, 300645 Timişoara, Tel. 0256/277001, 
0256/494023, Fax 0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică în învăţământul superior şi cercetare ştiinţifică - octombrie 2000 – prezent;  1995-
1996 

Perioada Mai 1996 - octombrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Director, Abatorul de păsări Timişoara, SC Avicola Timişoara SA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi supravegherea activităţii de prelucrare, tranşare, ambalare, refrigerare – congelare şi 
desfacerea cărnii de pasăre. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Avicola S.A. TIMIŞOARA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate în producţie: abatorizarea păsărilor 

Perioada - octombrie 1988-octombrie 1995 

Funcţia sau postul ocupat - Şef complex – Complexul de pui carne nr.10 Dumbrăviţa 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi supravegherea procesului de creştere a puilor de carne de la ecloziune până la livrare 
la abator 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Avicola S.A. TIMIŞOARA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate în producţie: creşterea hibrizilor de carne în vederea abatorizării 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ameliorarea structurii genetice a populaţiilor de taurine de carne (Charolaise şi Limousine) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul AGENA – Franţa 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Superioară – perfecţionare profesională 
 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale în UE 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Padova, Departamentul de Ştiinţe Zootehnice – Italia 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Superioară – perfecţionare profesională 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă  

mailto:usabtm@dnttm.ro
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologii de reproducţie în ameliorarea populaţiilor de animale domestice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMVB Timioara – ENSA Rennes – Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de doctorat intitulată “Studiul efectului heterozis în embriogeneza timpurie a puilor de carne” 
Titlul de Doctor în Zootehnie”, Specializarea: Genetică şi Ameliorarea animalelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de 
Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 119, 300645 Timişoara, Tel. 0256/277001, 
0256/494023, Fax 0256/200296, e-mail usabtm@dnttm.ro, Website www.usab-tm.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada septembrie 1984 – iunie 1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline în domeniul Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic Timişoara, Calea Aradului 119, Timişoara, cod 1900, Facultatea de Zootehnie, 
Titlul de inginer zootehnist  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba franceza   A1  A1  A1  A1  A1 
 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale În prezent fac parte din Senatul USAMVB, membru în Comisiei de Etica, precum si membru in  
Consiliul Profesoral  al Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere Timişoara. Am abilităţi de a 
participa la rezolvarea problemelor din cadrul facultăţii şi Departamentului, punând accent pe 
munca în echipă. Am participat în colectivul  de cercetare 21 proiecte: 4 în calitate de 
director/responsabil, colaborator -17, în diferite colective redacţionale, precum şi în cadrul diferitelor 
echipe de extensie universitară. Am participat, la editarea unor cursuri, manuale şi îndrumătoare de 
lucrări practice pentru studenţii Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii -  total 18, din care-14 cărţi 
şi monografii de specialitate; - 4 îndrumătoare de lucrări practice. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice În perioadele în care am condus Complexul de pui de carne nr.10 Dumbrăviţa precum şi Abatorul de 
păsări Timişoara am dobândit competenţe în ceea ce priveşte organizarea muncii în echipă în 
condiţiile caracteristice exploatării intensive a puilor de carne respectiv abatorizării şi desfacerii 
produselor de carne avicole.  

Ca Titular al disciplinelor de Ameliorarea animalelor, Ameliorarea animalelor şi plantelor, Ameliorarea 
peştilor, Genetică şi ameliorare, Metode de predicţie a valorii genetice a reproducătorilor, 
Optimizarea programelor de ameliorare genetică, Genetica producţiilor şi optimizarea programelor 
de ameliorare, Biotehnologii de reproducere în ameliorarea genetică a populaţiilor de animale, am 
condus activităţii de întocmire şi susţinere a proiectelor de licenţă de către studenţi şi a lucrărilor de 
disertaţie de către masteranzi. 

Organizare şi planificare – organizarea diverselor manifestări ştiinţifice şi culturale, a workshop-urilor 
organizate de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii; 

Capacitate de analiză, sinteză şi decizie. 
  

mailto:usabtm@dnttm.ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare aparatură de laborator complexă dobândită în cursul pregătirii tezei de doctorat şi în cadrul 
rezolvării problematicii cercetării ştiinţifice din contractele în care am fost membru. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe în utilizarea calculatorului: WINDOWS, OFFICE – Word, Power Point, Excel; 
Internet Browser , diverse programe (Nero, AcrobatReader) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Jocuri populare din „zona Zarandului”, membru al Ansamblului de jocuri populare „Almăşana” 
  

Alte competenţe profesionale - Elaborarea şi optimizarea programelor de ameliorare la diferite specii de animale; 
- Predicţia valorii de ameliorare a reproducătorilor potenţial valoroşi genetic; 
- Dirijarea modificării structurii genetice a populaţiilor de animale în sensul dorit; 
- Înregistrarea şi prelucrarea informaţiilor cu privire la controlul oficial al producţiei; 
- Estimarea progresului genetic în acţiunile de ameliorare; 
- Managementul resurselor genetice animale. 
Competenţe teoretice şi practice dobândite în urma perfecţionării profesionale prin documentare, 

doctorat, studii post universitare, studii interuniversitare, cercetare ştiinţifică în domeniu, etc. 

  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B, C  
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  Informaţii suplimentare Senator in Senatul USAMVB – TIMISOARA – 2012- prezent 

Vicepresedinte Comisia de Etica – USAMVB-TIMISOARA – 2011-2015 

Membru in  Consiliul Profesoral  al Facultăţii de Bioingineria Resurselor AnimaliereTimişoara 2004-
prezent 

Membru Comisia de Etica – USAMVB-TIMISOARA – 2016-prezent 

Coordonator – „ Centru de Excelență –Biotehnologii în creșterea animalelor, Compartimentul 
Inginerie genetică în ameliorarea animalelor- FZB- USAMVB-TIMISOARA 

    Membru in Comisia de Avizare Internă a Rezultatelor Cercetării – FZB- USAMVB-TIMISOARA 

   Președinte – Comisia tehnică pentru orientarea studenților în carieră- FZB- USAMVB-TIMISOARA 

              APARTENENŢĂ LA ASOCIAŢII ŞI SOCIETĂŢI PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE: 

Societatea Română de Zootehnie, Filiala TIMISOARA; 

Societatea Româna de Biochimie și Biologie Celulară(SRBBC); 

Institutul de Biotehnologii Aplicate Timisoara; 

Societatea de Ihtiologie din Romania;   

Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Filiala Timiş; 

Societatea Română de Biologie Celulară;  

Federation of European Biochemical Society (FEBS); 

European Association for Animal Production (EAAP) – Federaţia Europeană de Zootehnie;  

Extracorporeal Life Support Organisation (ELSO); 

International Federation of Cell Biology (IFCB);  

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) 

International Association for the Conservation of Animal Breeds in the Danubian Region(DAGENE) 

COORDONATOR- Centrul de Excelenţă „Biotehnologii în creşterea animalelor”, compartimentul    

„ Inginerie genetica in ameliorarea animalelor„ USAMVB Timişoara,  

DIPLOMA DE ONOARE- conferita de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara „pentru 
activitatea desfăşurată in scopul promovarii imaginii facultatii”-22.03.2003  

PREMIUL USAMVB TIMISOARA – „ pentru rezultate deosebite obtinute cu studentii la 
AGRONOMIADA BUCURESTI – 2012” 

PREMIUL USAMVB TIMISOARA – „ pentru rezultate deosebite obtinute cu studentii la 
AGRONOMIADA TIMISOARA – 2013” 

PREMIUL USAMVB TIMISOARA – „ pentru rezultate deosebite obtinute cu studentii la 
AGRONOMIADA IASI – 2014” 

 DIPLOMA DE EXCELENȚĂ- conferita de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara - „ La a 
67-a aniversare, pentru activitatea desfasurata ”-28.05.2015 

PREMIUL USAMVB TIMISOARA – „ pentru rezultate deosebite obtinute cu studentii la 
AGRONOMIADA CLUJ-NAPOCA – 2015” 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE:  

Lucrări ştiinţifice publicate: - 400, pe întreaga perioadă de activitate:  

- 115  unic autor sau prim autor 

- 285 în colaborare  

- 30 indexate/cotate ISI 

- 187 BDI 

- 68 în străinătate 

Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice, cărţi, monografii de specialitate editate: 18 

Membru în colectivul de cercetare a 21 proiecte, din care director/responsabil -4 

Articole de popularizare în reviste de specialitate: 27 

Referent ştiinţific la cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute: 8 

Referent în comisia de analiză a tezelor de doctorat: 6 

Citari în literatura de specialitate conform Google Academic: 248 

Membru în comisii de admitere, examene şi susţinere de referate pentru doctorat: 62 

Prof.univ. Dr. Ing. Dorel D. DRONCA 
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