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Informaţii personale  

Nume / Prenume Preda, Gabriela Maria   
Adresă(e)   Lunei D7, Ap. 9, 300108 Timişoara, Romania 

Telefon(oane) O256209268, 0256 592634 Mobil: 0721340032   

Fax(uri) 0256592620 

E-mail(uri) gabriela.preda@cbg.uvt.ro gapreda2007@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 12.06.1959 
  

Sex F 
  

Experienţa profesională  

Perioada 2003-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predau curs si coordonez activitati practice la disciplinele de licenta de „Chimie organică”, „Cataliză 
si biocataliza”, Enzimologie si master de „Analiză structurală organică”. Am mai predat disciplinele 
de licenta  „Biotehnologii si biocataliza”si de master „Enzimologie aplicata”, „Chimie bioorganica”, 
„Valorificarea sustenabila a resurselor naturale”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timsioara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

 
Perioada 

 
1995 -  2003  

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Am predat curs si am coordonat activitati practice la disciplinele „Chimie organica”, „Mecanisme de 
reactie in chimia organica” ‚Structura si reactivitate”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timsioara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1994 -  1995  

Funcţia sau postul ocupat Cercetator principal III 

Activităţi şi responsabilităţi principale Am lucrat in proiecte de cercetare in chimie organica, biocataliza si biotransformari,  biotehnologii. 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Institutul de Stiinte Chimice si Tehnologice Timisoara, Laboratorul de cataliza enzimatica, integrat in 
Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, 
Laboratorul de Chimie organica, Str. Bocsa nr. 6, Timisoara. 

Perioada 1985 -  1994 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific  

Activităţi şi responsabilităţi principale Am lucrat in proiecte de cercetare in chimie organica, biocataliza si biotransformari,  biotehnologii. 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Institutul de Energetica Chimica si Biochimica Bucuresti filiala Timisoara  (apoi ISCT Timisoara), 
Laboratorul de cataliza enzimatica, integrat in Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de 
Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Laboratorul de Chimie organica. 

Perioada 1983 - 1985 

Funcţia sau postul ocupat Inginer chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stagiar   

Numele şi adresa angajatorului Fabrica Chimica Sinteza Oradea, Calea Borsului 3, Oradea, Romania 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a unui curs postuniversitar la 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management si Marketing   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 5 

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a unui curs postuniversitar la Departamentul de Pregatire al Personalului 
Didactic din Universitatea de Vest Timsioara, V. Parvan nr 4, 300223 Timisoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, metodica, didactica, practica pedagogica  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timisoara, Departamentul de Pregatirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 5 

Perioada 1994-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in chimie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

   Chimie organica si biocataliza, titlul tezei: „Sinteze de compusi organici optic activi” 
 
   Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 5 

Perioada 1986 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs postuniversitar de limba engleza  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba engleza  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Litere 

Perioada 1978 - 1983 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer chimist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organica si tehnologii chimice organice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
   Aptitudini și competențe personale  
                                 

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

Universitatea “Politehnica” Timisoara, Facultatea de ITehnologie Chimica  
 
ISCED 5 
 
 
Creativă, minuțioasă, determinată, exigentă 
 
romana 
engleza, franceza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba E avansat E avansat E avansat E mediu E  mediu 

Limba F mediu F mediu F mediu F scazut F scazut 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Sunt sociabila, comunicativa. Particip la manifestari profesionale, didactice si stiintifice si activitati de 
cercetare.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am desfasurat activitati in cadrul contractelor si proiectelor de cercetare, atat ca si coordonator cat si 
ca membru in colectivul de lucru. Am participat la organizarea de evenimente stiintifice. Am organizat 
activitati cu studentii, profesionale si sociale. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Dovedesc aptitudini tehnice medii. Am experienta in activitatea practica de cercetare si munca in 
laborator.  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizez calculatorul pentru editare materiale, internet.  

Permis(e) de conducere Sunt posesoare a carnetului de conducere categoria B din 1982.   

 7.04.2014 

 


