
Pagina / - Curriculum vitae al  
Ifrim Irina Loredana  

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

 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume IFRIM IRINA LOREDANA 

Adresă Calea Mărăşeşti 157, 600115, Bacău, România 

Telefon (+4) 0234 542 411 int. 119   

E-mail irinaifrim@ub.ro 

Naţionalitate română 

Data naşterii 05.06.1971 

Sex feminin 

Experienţa profesională  

Perioada Martie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare la nivel licenţă şi master (curs, laborator, seminar, proiect, 
îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie, organizarea activităţii de cercetare) 
Prodecan cu managementul cercetării şi relaţiilor internaţionale - iulie 2013-mai 2016 
Membru in Senat –martie 2012-iulie 2013, februarie 2016-2020  
Responsabil managementul calităţii departament sept 2011-sept.2013 
Responsabil cu Managementul Calității și Etica Academică febr 2018 – septembrie 2019 
Adjunct şef catedră 2008-sept. 2011 
Editor executiv al revistei Studii şi Cercetări Ştiinţifice – Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnologii, 
Industrie Alimentară  (ISSN 1582-540X, Indexată în BDI si ISI Thompson), (2013-prezent) 

  Responsabil calitate catedră 2007-sept. 2011 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti 157, 600 115, Bacău, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior -  Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie 
Chimică şi Alimentară  

Perioada Martie 2001 – Februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări doctor chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare (curs, laborator, seminar, proiect, îndrumare lucrări de licenţă şi 
disertaţie, organizarea activităţii de cercetare, participare în contracte de cercetare ştiinţifică) 
Adjunct şef catedră – catedra CISAPM 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti 157, 600 115 Bacău, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior - Facultatea de Inginerie, Catedra „Chimia şi tehnologia 
produselor alimentare” – 2001- 2003, 
Catedra „Chimia şi Ingineria Siguranţei Alimentare şi Protecţiei Mediului” - 2003-2008 

Perioada Martie 1997 – Februarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare (laborator, seminar, proiect, participare în contracte de cercetare 
ştiinţifică) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti 157, 600 115, Bacău, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior - Facultatea de Inginerie, Catedra „Chimia şi tehnologia 
produselor alimentare” 

Perioada Octombrie 1994 – Februarie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare (laborator, seminar, proiect, participare în contracte de cercetare 
ştiinţifică) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti 157, 600 115, Bacău, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior - Facultatea de Inginerie, Catedra „Chimia şi tehnologia 
produselor alimentare” 
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Educaţie şi formare  

Perioada Septembrie 2013 – Iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Master Expertiza pe filiera produselor alimentare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlu lucrare disertaţie: Eficacitatea sistemului de trasabilitate pe filiera laptelui 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, România 

  

Perioada Octombrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlu: Instrumente şi tehnici de comunicare şi prezentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România 

  

Perioada Martie – Aprilie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Auditor de mediu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională de auditor de mediu/Cunoaşterea cerinţelor standardului SREN ISO 
14001:2005 precum şi a procesului de audit conform SREN ISO 19011:2003 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Expert Consulting Management SRL, România 

  

Perioada Octombrie 1995- Noiembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în inginerie chimică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Contribuţii privind depoluarea apelor prin decolorare cu valorificarea poluanţilor din 
tehnologia celulozei sulfat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, România 

  

Perioada Martie – Iulie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlu: “Gestion et valorisation des déchéts industriels” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Înaltă Tehnologie, Institutul de Rudologie, Technopole Université, Le Mans, Franţa 

  

Perioada 1989-1994 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în chimie   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: chimie analitică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, România 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Sociabila, abilităţi pentru muncă în echipă, adaptabilitate, comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe în domeniul organizării de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Competenţe în domeniul analizei şi depoluării apelor  uzate industriale 
  Competenţe în domeniul analizei şi caracterizării extractelor vegetale, valorificarea bioresurselor în 
domeniul industriei farmaceutice, alimentare şi protecţiei mediului 

Utilizarea echipamentelor moderne pentru analize fizico-chimice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi informatice: programe MS Office,  Chem Win, Chem Draw, Isis Draw, Origin, Opus, internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini Orientata spre invatare, capacitate de asimilare si analiza 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare    Membru al Societăţii de Chimie din România  
  Diplomă de Excelenţa (2011) - conferită de conducerea Colegiul Naţional “Gheorghe Vrânceanu” din 
Bacău cu ocazia  împlinirii a 50 de ani de existenta, “pentru aportul adus la dezvoltarea instituţiei 
noastre”; 
  Diplomă de Onoare (2015) - conferită de Societatea de Chimie din România, pentru contribuţia adusă la 
activităţile SChR de promovare a Chimiei în România (“A 125-a Aniversare a Înfiinţării Primei Societăţi de 
Ştiinţe (Chimie) din România – 1890”) 

Director economic al Centrului de cercetare „Chimie aplicată şi inginerie de  proces”, Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău     

  

 


