Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

ONOFREI Adriana - Gabriela

Adresa

Str. Castor, nr. 32, Arad, România

E-mail

gabriela2000ro@yahoo.com

Naţionalitatea
Data naşterii

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

română
19.02.1968
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia mediului,
Departamentului de Ştiinţe tehnice şi ale naturii

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

octombrie 1998 - până în prezent,
preparator; asistent; șef lucrări titular la Departamentul Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii, Facultatea de
Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia mediului

Activităţi şi responsabilităţi Chimie organica; Știința si ingineria materialelor (anorganice si organice); Monitorizarea si diagnoza
principale calității mediului
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 77
septembrie 1996 - octombrie 1998
Inginer chimist la Departamentul de Mediu al S.C „Terra International” SRL

Educaţie şi formare
Perioada
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

9 – 15 iunie 2013
Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua in didactica predării
disciplinelor tehnice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea Politehnica din București,
formare Departamentul de Formare pentru Cariera Didactica si Științe Socio - Umane

Pagina / - Curriculum vitae al
ONOFREI Adriana - Gabriela

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1996 – 2004
doctor in inginerie chimică

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Textile – Pielărie
formare
Perioada

decembrie 1996

Nivelul în clasificarea Curs de specializare în domeniul protecției mediului.
naţională sau internaţională
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Absolvent al cursului “Cunoștințe necesare calității de elaborator de studii de impact și de bilanț de
mediu”
ICIM București si CECPT București

1995 – 1996
master / magister în finisare chimică textilă

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Textile – Pielărie
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1990 – 1995
licenţiat în finisare chimică textilă

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Inginerie
formare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Chimie organica, Chimie anorganica, Coloranți, Tehnologii de finisare chimica textila și discipline
conexe din domeniul ingineriei chimice.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie;
Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Textile – Pielărie
Capacitate de rezolvare a problemelor de serviciu
Capacitate de comunicare cu echipa de lucru
Managementul timpului
Creativitate si entuziasm la locul de munca
Română
Engleză

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini tehnice

Membru în comisii de înscriere și de elaborare a dosarelor de acreditare; îndrumător de an;
coordonator practica.
Membru în:

SChR: Societatea de Chimie din Romania:
Secțiunile:
o Chimie tehnologică, biotehnologie, inginerie chimică;
o Chimia și protecția mediului înconjurător)

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



SCCR: Societatea Chimiștilor Coloriști din Romania;



ACM-V : Asociația pentru cercetare multidisciplinară din zona de vest a României.

operare calculator: WINDOWS, Word, Power Point; procesare text;

Categoria B

06.02.2021
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