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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Deliu Ionica

Adresă(e) Bulevardul Petrochimistilor Nr. 14, cod 110157, Pitesti, Romania
Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri) ionica.deliu@upit.ro

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 24.03.1970

Sex feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada din 2003 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activitate didactică și de cercetare; susținere de cursuri, lucrări practice și seminarii
la disciplinele Microbiologie generală, Microbiologie ecologică, Imunobiologie,
Istoria biologiei, Bacteriologie medicală, Virologie și imunologie la programele de
studii de licență Biologie, Ecologie și protecția mediului, Horticultură și la programul
de studii de masterat universitar Biologie medicală; conducere de lucrări de licență
la programele de studii de licență Biologie și Ecologie și protecția mediului,
coordonare de disertații la programele de studii de masterat universitar Biologie
medicală și Conservarea și protecția naturii; coordonare de lucrări științifice
prezentate de studenți la Sesiunile de comunicări științifice ale studenților;
coordonare lucrare metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I în
învățământ; participare la contracte de cercetare cu elaborare de rapoarte științifice,
elaborare de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Str. Tg. din Vale nr. 1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Educație, cercetare

Perioada 1999 - 2003
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activitate didactică și de cercetare; susținere de seminarii și lucrări practice de
Microbiologie, Imunobiologie, Biotehnologii microbiene, Evoluționism, Genetică
umană; coordonarea Practicii de cercetare la programul de studii de licență
Biologie; coordonare de lucrări științifice prezentate de studenți la Sesiunile de
comunicări științifice ale studenților; participare la contracte de cercetare, elaborare
de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Str. Tg. din Vale nr. 1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Educație, cercetare

Perioada 1996 -1999
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică și de cercetare; susținere de lucrări practice de Microbiologie
generală, Biotehnologii microbiene, Citologie generală; elaborare de articole
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Str. Tg. din Vale nr. 1, cod 110040, Pitești, jud. Argeș
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Educație, cercetare

Perioada 1988 - 1990
Funcţia sau postul ocupat Asistent medical
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activităţi medicale specifice

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Argeş, secţia Urologie
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Activități specifice din domeniul medical

Educaţie şi formare

Perioada 16.05 - 20.05.2016
Calificarea / diploma obţinută Certificat Erasmus pentru Bursă Erasmus+ de mobilitate de formare în cariera

academică, Universitat Politecnica de Valencia,
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Îmbunătățirea competențelor necesare în cariera academică și în munca cu
studenții; dezvoltarea relațiilor de colaborare în context internațional;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Pitești, Universitat Politecnica de Valencia, Spania: Proiect
Erasmus+

Perioada 09.06 - 15.06.2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul de formare în Didactica Biologiei

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Didactica Biologiei, Metode moderne de formare în didactica specialității, Metode și
tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea din București, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea ”Babeș - Bolyai” Cluj Napoca,
Universitatea Politehnică București, Universitatea din Pitești, Universitatea “1
Decembrie 1918” Alba Iulia, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 Nr. 87/1.3/S/63709 „Calitate, inovare, comunicare
în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”

Perioada 20.05 - 25.05.2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat Erasmus pentru Bursă Erasmus de formare pentru cariera academică,

Universitatea din Jelgava, Letonia
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Dobândirea de noi cunoștințe în domeniul controlului condițiilor de mediu în sere
care utilizează cultura fără sol.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Pitești, Universitatea Agronomică din Jelgava, Letonia: Proiect
Erasmus

Perioada 10.12 -12.12.2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 18/12.12.2012 a Cursului ”Managementul calității în

laboratorul de analize microbiologice. Controlul calității mediilor de cultură.
Managementul tulpinilor de referință”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Managementul calității în laboratorul de analize microbiologice. Controlul calității
mediilor de cultură. Managementul tulpinilor de referință
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO, Centrul de Învățământ și Documentare “Jacques
Monod”

Perioada Noiembrie 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de formare și conștientizare în asigurarea

calității în Învățământul la Distanță - ID
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Monitorizarea și asigurarea calității în învățământul la distanță

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea Spiru Haret, Academia Comercială din
Satu Mare, TÜV Austria – România, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Nr. 86/1.2/S/60720 „Dezvoltarea și
implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a
calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de
performanță și standardelor internaționale de calitate”

Perioada 09.05 - 13.05.2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat Erasmus pentru Bursă Erasmus de formare pentru cariera academică,

AOC Friesland MBO Groen, Leeuwarden, Olanda
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Dobândirea de noi cunoștințe în domeniul metodelor de diagnostic al bolilor virale la
lalele (ELISA, PCR), în domeniul culturilor vegetale hidroponice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Pitești, AOC Friesland MBO Groen, Leeuwarden, Olanda: Proiect
Erasmus

Perioada 29.11 – 30.11.2010
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de curs pentru participarea la cursul ”Utilizare Modul de Arhivare

Electronică”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Curs de utilizare a Modulului de Arhivare electronică din cadrul
proiectului ”Implementarea unei platforme de e-learning în cadrul Universității din
Pitești”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

S.C. Software Development & Consulting S.R.L.

Perioada 25.11 – 27.11.2010
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de curs pentru participarea la cursul ”Utilizare platforma E-learning”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Curs de utilizare a Modulului de Arhivare electronică din cadrul
proiectului ”Implementarea unei platforme de e-learning în cadrul Universității din
Pitești”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

S.C. Software Development & Consulting S.R.L.

Perioada 08.07 – 10.07.2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare pentru Cursul postuniversitar de studii avansate "Realizări şi

Perspective în Biologie
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Complexitatea biologică sub aspect macro, micro, nano

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul de Biologie al Academiei Române

Perioada 19.02 – 23.02.2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la Atelierul de Imunologie Fundamentală (ediţia a V-a)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Organizarea sistemului imun. Răspunsul imun umoral și celular. Reacții de
hipersensibilitate. Imunoterapie. Imunologia antitumorală. Imunologia transplantului.
Autoimunitatea. Citometria în flux
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Societatea Naţională de Imunologie și Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
în Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino din Bucureşti

Perioada 01.09 –05.09.2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare pentru Cursul postuniversitar de studii avansate "Realizări şi

Perspective în Biologie
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Deteriorarea și reconstrucția ecologică a ecosistemelor naturale – 30 ore lecții
teoretice, 4 ore aplicații practice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea de vest Vasile Goldiș
Arad, Universitatea din Pitești (Facultatea de Științe)

Perioada 03.09 –08.09.2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare pentru Cursul postuniversitar de studii avansate "Realizări

şi Perspective în Biologie
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Structuri și funcții în ecosisteme; Biodiversitate; Organisme modificate genetic;
Biotehnologii; Evoluționism – 40 ore lecții teoretice, 12 ore demonstrații practice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea din Pitești (Facultatea
de Științe)

Perioada 11.05 – 29.05.1998
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Cursului postuniversitar de perfecţionare în specializarea

“Microbiologie”: Cerinţe noi în investigaţia microbiologică a toxiinfecţiilor
alimentare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Diagnosticul microbiologic al toxiinfecțiilor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Perioada 1997 - 2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Biologie, O.M. 3824 din 3.05.2006

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Titlul tezei: ”Cercetări ecologice asupra microorganismelor din Familia
Enterobacteriaceae (cu referire specială la Escherichia coli) prezente în apă și
alimente. Incidența infecțiilor la om”
Doctorat în Biologie, domeniul Microbiologie generală;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul de Biologie al Academiei Române, Centrul de Microbiologie, Bucureşti,
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Lazăr Ioan

Perioada 1995 -1996
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate, titlul de magister în specializarea ”Bazele

biologice ale protecţiei plantelor”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale
dobândite

Studii aprofundate: Bazele biologice ale protecţiei plantelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Specializarea Biologie

Perioada 1990 - 1995
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în profilul Biologie, specializarea Biologie; Diplomă de licenţă în Biologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Studii de licență în specializarea Biologie, învățământ de zi



Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

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

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Biologie

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada 1984 - 1988
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Studii liceale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul Sanitar Piteşti, Specializarea Surori medicale

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Limba engleză

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

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă prin colaborarea în cadrul
proiectelor de cercetare derulate, prin participarea la activități de cercetare și
științifice în cadrul facultății

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Datorită profesiei, am experiență în a lucra cu persoanele tinere, în organizarea de
manifestări științifice studențești (Sesiunile anuale de comunicări științifice ale
studenților); am participat la organizarea Simpozionului ”Tendințe actuale în Științele
Naturii”, care se desfășoară anual în colaborare cu Primăria Municipiului Pitești,
Centrul de Cercetări pentru Protecția Naturii și Asociația Română de Pteridologie;
am organizat ”Ziua microbiologiei”, concurs studențesc pe teme microbiologice;

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Aptitudini de utilizare a aparaturii specifice laboratorului de Microbiologie

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizare pachet Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint), internet

Competenţe şi aptitudini
artistice

Permis(e) de conducere Nu

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare - Membru în comitetul editorial ”Romanian Archives of Microbiology and
Immunology”
- Membru în comitetul editorial ”Scientific Papers – Current Trends in Natural
Sciences”
- Membru în comisia de calitate a Facultății de Științe (2012 - 2016) și a Catedrei de
Biologie - Horticultură (2008 - 2012)
- Membru în Consiliul Facultății de Științe (2004-2016) și în Biroul Catedrei de
Biologie - Horticultură (2008 - 2012)
- Director interimar al Departamentului de Științe ale naturii, octombrie 2011 – mai
2012;
- Secretar științific al Catedrei de Biologie - Horticultură din Universitatea din Pitești,
în perioada 2000-2011
- Membru în comisie sau președinte al comisiei de concurs pentru ocuparea unor
posturi de biolog debutant/specialist
- Membru în comisii de ocupare a unor posturi didactice/nedidactice din
învățământul universitar: preparator universitar, asistent universitar, lector
universitar, secretar catedră, laborant
- Membru în comisii de obținere a definitivării în învățământ, membru/președinte în
comisii de susținere a lucrărilor metodico-științifice pentru acordarea gradului
didactic I în învățământ
- Membru în comisii de admitere/finalizare a studiilor la specializările de licență și
masterat Biologie, respectiv Biologie medicală

Afiliere la asociații profesionale:
Asociația Română de Pteridologie (din 2012) – membru fondator
Societatea de Chimie din România, filiala Argeș (din 2006)
International Association for Danube Research – IAD (din 2004)


