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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Nume / Prenume ŞTEFĂNESCU IOANA ADRIANA 
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat asist univ. dr. biochim. 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
- coordonarea activităţilor de laborator la disciplinele: Microbiologia produselor 

alimentare/ Microbiologie industrială; Enzimologie industrială; Chimie analitică; 
Biochimie; Depoluarea efluenţilor din industria alimentară şi biotehnologii, 
Biotehnologii în protecţia mediului 

- coordonare lucrări ştiinţifice ale studenţilor pentru sesiunile de comunicări 
ştiinţifice  

- - coordonare proiecte de diplomă ale studenţilor specializării IB şi IPA 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău 

Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 
  

Perioada 2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat preparator univ. drd. biochim. 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

- coordonarea activităţilor de laborator la disciplinele: Enzimologie industrială; 
Chimie analitică; Biochimie; Depoluarea efluenţilor din industria alimentară şi 
biotehnologii; Biotehnologii în protecţia mediului 

- coordonare lucrări ştiinţifice ale studenţilor pentru sesiunile de comunicări 
ştiinţifice  

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău 
Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

  
Perioada 2002-2003 

Funcţia sau postul ocupat preparator suplinitor  
Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea activităţilor de laborator la disciplinele: Biochimie; Igiena intreprinderilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău 
Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

  
Perioada 2003- noiembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Şef laborator CTC 

Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul calităţii şi analize pe flux tehnologic 
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Numele şi adresa angajatorului Fabrica de Drojdie S.C. Nicoren Grup S.R.L. Bacău 
Sectorul de activitate Industrie 

  
Perioada Iulie 2001- noiembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Microbiolog  
Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul calităţii şi analize microbiologice pe flux tehnologic 

Numele şi adresa angajatorului Fabrica de Drojdie S.C. Nicoren Grup S.R.L. Bacău 
Sectorul de activitate Industrie 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe exacte 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul: Chimie - Chimie analitică; Microbiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie 

  

Perioada 2003- noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie analitică; Microbiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie 

  

Perioada Ianuarie – iulie 2004 
Calificarea / diploma obţinută Stagiu Socrates 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie analitică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institut de Chimie Organique et Analytique, Universite d’Orleans – Franţa; 

  

Perioada 2001-2003 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master “Chimia mediului” – modul anglofon 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie 

  

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Master „Chimia şi Ingineria Valorificării şi Prelucrării Produselor Alimentare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Inginerie, Bacău 

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul: Chimie; Specializarea: Biochimie tehnologică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză / Franceză 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine 

Limba  B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, spirit creativ, abilităţi de comunicare, motivare, capacitate de sinteză 
şi analiză, capacitate decizională 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- membră în comitetele de organizare a unor conferinţe 

 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Folosirea avansată a software-lor pentru calculatoarele tip Personal Computer (PC) 
şi Macintoch (Windows XP, MS Word, MS Excel, Microsoft Power Point) SPSS 13.0,  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
30.08.2013 
 

asist. univ. dr. biochim. Ioana Adriana Ştefănescu 

 


