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               Informaţii personale  

Nume  Vîjan Loredana Elena 

Adresă Strada Banat nr. 19, Bloc B14, scara E, apartament 8, 110412, Piteşti, Argeş, România 

Telefon Fix: 0348417687 Mobil: 0720003881 

Fax - 

E-mail loredana.vijan@upit.ro; vloredana2005@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate română 
 

 

Data naşterii 02.11.1971 
 

 

Sex feminin 
  

  

Experienţă profesională  
  

Perioada  2008 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Târgul din Vale Nr. 1, Piteşti, Argeş, România 

Tipul activităţii sau sector de activitate  Educaţie şi cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular de curs: chimie generală, compuşi macromoleculari, cataliză, tehnologie chimică 
Cercetare ştiinţifică:  
- studiul spectral al interacţiei unor medicamente (neuropluramicină, hedamicină, norfloxacină, 
ofloxacină, vancomicină, enoxacină, enrofloxacină) cu acizi nucleici,  
- studiul apectral al interacţiei amfotericinei B cu steroli (colesteril-trifluorometilfenilcarbamat, 
colesteril linoleat, stigmasteril-trifluorometilfenilcarbamat),  
- studii de adsorbţie a unor poluanţi organici (fenol, anilină, o- şi p-crezol, derivați de fenol și 
anilină) pe cărbune activ și rășini schimbătoare de ioni (Macronet MN-102, Purolite A100), 
- analize fizico-chimice pentru vinuri, roșii și produse derivate din roșii. 

Perioada  2003 - 2008 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Târgul din Vale Nr. 1, Piteşti, Argeş, România 

Tipul activităţii sau sector de activitate  Educaţie şi cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular de curs: chimie pentru ingineri, chimia metalelor, cataliză 
Cercetare ştiinţifică: studiul spectral al interacţiei unor medicamente (mitramicină, cromomicină, 
bleomicină) cu acizi nucleici. 

Perioada 1996-2003 

Numele şi adresa angajatorului Liceul teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung, Argeş, România 

Tipul activităţii sau sector de activitate Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de chimie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare chimie la clase de elevii din ciclul IX-XII 
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Educaţie şi formare  

Perioada 1996-2002 

Numele şi tipul organizaţiei prin care s-a 
realizat educaţia şi formarea 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Bucureşti, România 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Chimie fizică 

Tipul calificării/diploma obţinută Doctor în chimie 

Nivelul de clasificare naţional sau internaţional Studii postuniversitare 

Perioada 1995-1996 

Numele şi tipul organizaţiei prin care s-a 
realizat educaţia şi formarea 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Bucureşti, România 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Chimie fizică şi radiochimie aplicată 

Tipul calificării/diploma obţinută Magister în chimie 

Nivelul de clasificare naţional sau internaţional Studii universitare de master 

Perioada 1990-1995 

Numele şi tipul organizaţiei prin care s-a 
realizat educaţia şi formarea 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Bucureşti, România 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Chimie 

Tipul calificării/diploma obţinută Licenţiat în chimie 

Nivelul de clasificare naţional sau internaţional Studii universitare de licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Abilitatea de a înţelege Abilitatea de a vorbi Abilitatea de scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Interacţiune Exprimare  

Engleză  A2 
Utilizator de 

bază 
A2 

Utilizator de 
bază 

A2 
Utilizator de 

bază 
A2 

Utilizator de 
bază 

A2 Utilizator de bază 

Franceză  A2 
Utilizator de 

bază 
A2 

Utilizator de 
bază 

A2 
Utilizator de 

bază 
A2 

Utilizator de 
bază 

A2 Utilizator de bază 

  

Aptitudini şi competenţe sociale Curtoazie, fiabilitate, discreție, spirit de lucru în echipă 
  

Aptitudini şi competenţe organizatorice Competenţe în managementului cercetării ştiinţifice (director la două proiecte de cercetare) 
Coordonarea a numeroase lucrări de licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice  Spectroscopie de absorbţie UV-VIS şi fluorescenţă, modelare moleculară, cinetica procesului      
de adsorbţie a unor poluanţi din apele uzate pe diferiţi adsorbanţi 

  

Aptitudini şi competenţe pe computer   Office: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point) 
 Sisteme de operare: MS Windows 9X/NT/2000/XP/Vista/7, MS-DOS, Unix 

  

Diplome și distincții Diplomă de onoare a Societății de Chimie din România pentru contribuția la activitățile de 
promovare a chimiei - 2015, http://www.schr.org.ro/doc/premii-si-medalii-2015.pdf 

Alte competenţe Referent ştiinţific la publicaţii IS/BDII: Industrial & Engineering Chemistry Research, 
Chemical Engineering Journal, Journal of King Saud University (Science), Desalination and 
Water Treatment, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, etc. 
Referent ştiinţific la Analele Universităţii Bucureşti 
Membru în comitetul editorial al Innovare journal of Food Science, Innovare Journal of 
Sciences, Asian Journal of Biological and Life Sciences şi Buletinul ştiinţific, seria chimie şi 
fizică 
Redactor şef la Buletinul ştiinţific, seria chimie şi fizică, publicat la Editura Universităţii din 
Piteşti 

  

Permis de conducere categoria B 
  

 


