
 
 

  

 

  

 

 
 

 
 

 

     
         

 Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume Székely (Urcan) Delia Elena 

Adresă str. Mureșului, nr.52, ap.5, et.1, Cluj Napoca 

Telefon 0040754466455 

E-mail-uri delia.urcan@usamvcluj.ro 

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 19.03.1988 
  

Sex feminin 
  

 
Experienţă profesională 

 

Locul de muncă vizat 

 
 
 

  Asistent Universitar, Cercetător 
 

 
  

Funcţia sau postul ocupat    Inginer horticultor în Ungaria, programul Erasmus Placement, 2013-01 – 2013-05 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale - studierea Legii Europene a Vinului şi Vinificaţiei 
- asistarea la procesul de distilare a alcoolului, urmărind calitatea procesării (rachiuri, vinars, 
ţuici) 
- participarea la producerea distilatelor din vin şi tescovină  
- asistarea la procesul de îmbuteliere semi-mecanizat, a distilatelor din fructe 
- efectuarea analizelor în laborator privind compoziţia fizico-chimică a distilatelor, folosind 
diverse aparate si metode: pH, densimetru Anton Paar, hidrometru, gaz-cromatograf etc. 
- analiza senzorială a vinarsului şi distilatului din tescovină 

Numele şi adresa angajatorului  Sándor Szabóki, Arany Kapu ZRT, 6413 Kunfehértó, Ungaria. 
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Funcţia sau postul ocupat 

 
        Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 

 
Cercetător doctorand în Italia  2014-09 - 2015-02 
 
- studiul aromelor din struguri şi vin (arome libere şi legate) 
- urmărirea şi evaluarea diferitelor procese de deshidratare a strugurilor pentru vin, având ca 
şi destinaţie obţinerea vinuilor fortifiate 
- prepararea în laborator a extractelor pentru identificarea aromelor din struguri şi vin 
- efecturarea analizelor fizico-chimice ale strugurilor şi vinului (pH, Brix,aciditate etc.) 
- analiza aromelor libere şi legate, utilizând cromatografia cu fază gazoasă cuplată cu 
spectrofotometrie de masă (GS-MS) 
- efectuarea interpretărilor statistice (SPSS)  
- publicarea articolelor ştiinţifice de tip ISI şi BDI 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Torino, Facultatea de Agricultură, Silvicultură şi Ştiinţele Alimentare, 
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, prof. dr. Rolle Luca Giorgio Carlo, str. Corso 
Enotria 2C - 12051 Alba (CN), Cuneo, Italia, Tel. 0173/441486 

 

 
Funcţie de conducere ocupat 

 
        

 Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

 
Membră în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) şi Membră în Consiliul 
Şcolii Doctorale    de Ştiinţe Agricole Inginereşti  2014-01 – 2015-12 

 
    - stabilirea strategiei IOSUD 

- elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 
universitare de doctorat 
- aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul CSUD 
- elaborarea criteriilor minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii 
universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de 
doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a comisiilor de 
evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale 
- stabilirea criteriilor minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor 
programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat  
- formulare de propuneri, inclusiv susţinerea unor iniţiative legislative, având drept scop 
stimularea angajării pe piaţa muncii a absolvenţilor de programe 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara, Calea Mănăştur nr. 3-5, Cluj 
Napoca 

 
Educaţie şi formare 

                                     

 

Perioada 

Calificare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

2013 – prezent 

 Doctorand cu frecvenţă, în cotutelă cu Universitatea din Torino 

    Subiectul cercetării mele se axează pe studiul aromelor şi a polifenolilor din strugurii pentru 
vin. (Titlul – Evaluation of the enological potential of some native (autochthonous) wine 
grape varieties from Romania and Italy) 
 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara, Facultatea de Horticultură, 
Facultatea de Horticultură, Catedra de Viticultură şi Oenologie 

 

  Universitatea din Torino, Facultatea de Agricultură, Silvicultură şi Ştiinţele Alimentare 
   (University of Turin, Department of Agricultural, Forest and Food Sciences) 

 
Perioada 

 
2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimia vinului  
Microbiologia vinului 
Valorificarea produselor secundare 
Aprecierea organoleptică a produselor din must şi vin 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

    

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara, Facultatea de Horticultură, 
Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate, Cluj 
Napoca 
 
 

Perioada 2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Horticultor 



 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Viticultură  
Oenologie 
Pomicultură  
Floricultură 
Legumicultură  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara, Facultatea de Horticultură, 
Secţia Horticultură,  Cluj Napoca  
 

 
 
 
 

Competenţe personale 
 

 
 

Limbi străine cunoscute 
 
 
 
 
 

     

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat 

Limba franceză  B1 experimentat B1 experimentat B1 experimentat B1 experimentat B1 experimentat 

Limba spaniolă  A2    idependent  A2    idependent  A2    idependent  A2    idependent  A2    idependent  

 
Cursuri, atestate, diplome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini sociale și 
organizatorice 

 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
 

Alte menţiuni 
 
 

 

 
  - atestat profesional de competenţe lingvistice pentru limba franceza  
  - atestat internaţional pentru limba franceză, DELF nivel B1 
  - diplomă de pregătire didactică psihopedagogică, nivelul I şi II 
  - diplomă pentru participarea la simpozionul de comunicări ştiintifice organizat de USAMV 

Cluj, cu o lucrare de cercetare în viticultură intitulată: “Studies on qualitative and 
quantitative yield for some table grape varieties under the conditions of USAMV Cluj” 

  - diplomă pentru participarea la concursul ştiinţific naţional “Agronomiada”, 2011, pe 
specialitatea de pomicultură, organizat de USAMV Cluj 

  - diplomă pentru participarea la workshop-ul PR Skills and Media Trends, Cluj Napoca – 
2012 

     
  - spirit de echipă 
  - adaptabilitate bună la diferite condiţii de muncă 
  - bune abilităţi de organizare şi îndrumare 
  - atenţie sporită la detalii 
 
 

Microsoft Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint),  SPSS (program de statistică), 
Adobe Photoshop, navigare internet 

 
 
  - membră a Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania, www.shst.ro 
  - membră în comisia de evaluare a Simpozionului Științific Studențesc organizat de USAMV 

Cluj Napoca, aprilie 2012 şi 2014 
  - susţinerea laboratoarelor de Viticultură în cadrul USAMV Cluj 
  - organizarea şi susţinerea cursului de civilizaţie viti-vinicolă Dwine – Arta vinului de la 

strugure la pahar, în cadrul restaurantului Osteria del Buon Vino, Cluj Napoca (2016) 
 
 

 
Permis de conducere 

 
   Categoria B 

http://www.shst.ro/


 
 

Publicaţii ştiinţifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentare orală 

1. Delia-Elena Urcan, Simone Giacosa, Fabrizio Torchio, Susana Río Segade, Stefano 
Raimondi, Marta Bertolino, Vincenzo Gerbi, Nastasia Pop, Luca Rolle, (2016). Effect of 
postharvest dehydration on volatile composition of Malvasia moscata (Vitis vinifera L.) 
wine grapes and related fortified wines. (Under review for the publication in Food 
Chemistry journal). 

 
2. Fabrizio Torchio, Delia-Elena Urcan, Lin Lin, Vincezo Gerbi, Simone Giacosa, , 

Susana Río Segade, Nastasia Popa, Milena Lambri, Luca Rolle, (2016). Influence of 

different withering conditions on phenolic composition of Avanà, Chatus and 
Nebbiolo grapes for the production of ‘Reinforced’ wines, Food Chemistry, 194, 
247-256. 
 

3. Delia-Elena Urcan, Mihai-Lucian Lung, Simone Giacosa, Fabrizio Torchio, 
Alessandra Ferrandino, Simone Vincenzi, Susana Río Segade, Nastasia Popa, Luca 
Rolle, (2015). Phenolic substances, flavour compounds and textural properties of 
three native Romanian wine grape varieties, International Journal of Food Properties, 
19, 76-98. 

 
 

4. Florin-Dumitru Bora, Ioana-Tiberia Pop, Claudiu-Ioan Bunea, Delia-Elena 
Urcan, Anca Babeş, Leonard Mihaly-Cozmuta, Anca Mihaly-Cozmuta, Nastasia Pop, 
(2014). Influence of Ecoclimatic and Ecopedological Conditions on Quality of 
White Wine Grape Varieties from North-West of Romania, Bulletin UASVM 
Horticulturae, 71 (2). 
 

5. Florin-Dumitru Bora, Ioana-Tiberia, Pop, Claudiu-Ioan Bunea, Anca Peter, Camelia 
Nicula, Delia-Elena Urcan, Anca Babeș, Nastasia Pop, (2014). Physico-Mechanical 

Analysis and Uvological Indices at Three Varieties of Grapes for Superior White 
Wines Grown in North-West Romania, Bulletin UASVM Horticulturae, 71 (2). 
 

 
 

 
Conferinţa internaţională CASEE 22-24 Mai, 2016, Timişoara, România „Importance of 

grape phenols in the human diet” 

 

https://www.researchgate.net/researcher/2065322952_Florin-Dumitru_Bora
https://www.researchgate.net/researcher/2065561756_Ioana_Tiberia
https://www.researchgate.net/researcher/2065536465_Pop
https://www.researchgate.net/researcher/81010005_Claudiu-Ioan_Bunea
https://www.researchgate.net/researcher/81019349_Anca_Babes
https://www.researchgate.net/researcher/30998914_Leonard_Mihaly-Cozmuta
https://www.researchgate.net/researcher/28361254_Anca_Mihaly-Cozmuta
https://www.researchgate.net/researcher/80996475_Nastasia_Pop
https://www.researchgate.net/publication/271676697_Influence_of_Ecoclimatic_and_Ecopedological_Conditions_on_Quality_of_White_Wine_Grape_Varieties_from_North-West_of_Romania?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/271676697_Influence_of_Ecoclimatic_and_Ecopedological_Conditions_on_Quality_of_White_Wine_Grape_Varieties_from_North-West_of_Romania?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/2065457978_Florin-Dumitru_Bora
https://www.researchgate.net/researcher/2065561756_Ioana_Tiberia
https://www.researchgate.net/researcher/2065536465_Pop
https://www.researchgate.net/researcher/81010005_Claudiu-Ioan_Bunea
https://www.researchgate.net/researcher/2065551568_Anca_Peter
https://www.researchgate.net/researcher/75588241_Camelia_Nicula
https://www.researchgate.net/researcher/75588241_Camelia_Nicula
https://www.researchgate.net/researcher/2066421155_Anca_Babes
https://www.researchgate.net/researcher/80996475_Nastasia_Pop
https://www.researchgate.net/publication/271701117_Physico-Mechanical_Analysis_and_Uvological_Indices_at_Three_Varieties_of_Grapes_for_Superior_White_Wines_Grown_in_North-West_Romania?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/271701117_Physico-Mechanical_Analysis_and_Uvological_Indices_at_Three_Varieties_of_Grapes_for_Superior_White_Wines_Grown_in_North-West_Romania?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/271701117_Physico-Mechanical_Analysis_and_Uvological_Indices_at_Three_Varieties_of_Grapes_for_Superior_White_Wines_Grown_in_North-West_Romania?ev=prf_pub

