Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume IVAN GEORGETA RAMONA
Adresă

Str. Burdujeni, Nr. 5, Bl. A14, Sc. 7, Et. 4, Ap. 85, sector 3, Bucuresti

Telefon

Mobil: 0744.971102

E-mail

rateageorgeta@yahoo.com

Naţionalitate

Romana

Data naşterii

13.09.1980

Sex

Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi
ocupaţional Petrochimie ICECHIM Bucureşti
Departamentul Analize, Teste, Incercari
Laborator Fertilizanti si Biocide
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

August 2012– prezent
Cercetator stiintific in chimie
Responsabil Laborator Fertilizanti si Biocide
Loctiitor Manager Calitate – Laborator Analize
Activităţi şi responsabilităţi principale - Analize probe de fertilizanti, biocide, ape reziduale si ape potabile in cadrul unui
laborator acreditat RENAR (metode : gravimetrice, volumetrice, electrochimice,
ICP-OES);
- Analize curente de materii prime, intermediari si produse finite pentru proiectele de
cercetare din cadrul departamentului (metode : volumetrice, electrochimice,
spectrometrie IR, HPLC – detector VWD, FLD) ;
- Responsabilitatea de a asigura respectarea in orice moment a sistemului de management al calitatii .
- Elaborarea documentatiei si implementarea Sistemului de Management al Calitatii
- Auditarea sistemului de management in cadrul laboratorului de incercari.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Februarie 2008 – august 2012
Cercetator stiintific in chimie
Manager Calitate al Laboratorului de Teste pentru Fertilizanti si Biocide

Activităţi şi responsabilităţi principale - Analize de biocide si fertilizanti in cadrul unui laborator acreditat RENAR (metode :
gravimetrice, volumetrice, electrochimice, ICP-OES);
- Analize curente de materii prime, intermediari si produse finite pentru proiectele de
cercetare din cadrul departamentului (metode : volumetrice, electrochimice, spectrometrie IR, HPLC – detector VWD, FLD) ;
- Responsabilitatea de a asigura respectarea in orice moment a sistemului de management al calitatii .
- Elaborarea documentatiei si implementarea Sistemului de Management al Calitatii
- Auditarea sistemului de management in cadrul laboratorului de incercari.

Perioada

Octombrie 2004 - ianuarie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Asistent de cercetare stiintifica in chimie
Manager Calitate - Laborator de Teste si Incercari pentru Biocide
Activităţi şi responsabilităţi principale - Analize de biocide in cadrul unui laborator acreditat RENAR (metode: volumetrice,
electrochimice);
- Analize curente de materii prime, intermediari si produse finite pentru proiectele de
cercetare din cadrul departamentului (metode : volumetrice, electrochimice, spectrometrie IR, HPLC – detector VWD, FLD) ;
- Responsabilitatea de a asigura respectarea in orice moment a sistemului de management al calitatii .
- Elaborarea documentatiei si implementarea Sistemului de Management al
Calitatii.
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere

Octombrie 2004 - Iunie 2005
Diplomă Master
Medicamente si Cosmetice
Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Chimie Industriala
Octombrie 1999 - Iulie 2004
Inginer Chimist / Diplomă de Licenta
Chimie Organica
Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Chimie Industriala

Septembrie 1995 - Iunie 1999
Diplomă de Bacalaureat
Profilul chimie
Liceul de Chimie Industriala nr. 4, Pitesti, Arges
Engleza, Franceza
Mediu
- Colaborare foarte buna cu colegii si superiorii, abilitati dobandite in timpul muncii
in echipa.
- Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.

B

Informaţii suplimentare
Domenii majore de cercetare ştiinţifică Bioresurse, Fertilizanti si Biocide.
(cuvinte cheie)
Specializări şi calificări- Atestat „Metode fizico-chimice” 1999
- Certificat de absolvire a cursului de „Prezentarea cerinţelor ISO/CEI
17025:2005 – referenţial pentru acreditarea laboratoarelor de încercări şi

etalonări” – RENAR

- Certificat de absolvire a cursului de „Formare evaluatori / auditori pentru
laboratoarele de încercări / etalonări; Modulul AL2: Cerinţe speciale pentru
acrediatrea laboratoarelor de încercări / etalonări” - RENAR.

- Certificat de absolvire a cursului de „Creşterea încrederii în competenţa
laboratoarelor de încercări/etalonări prin acreditare. Aspecte generale ale
standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 pentru activitatea de acreditare a
laboratoarelor de încercări / etalonări” - RENAR.

- Certificat de absolvire a cursului de „Soluţii „practice” pentru evaluarea
incertitudinii de măsurare” - RENAR.

- Certificat de absolvire a cursului de „Prezentarea cerintelor SR EN ISO
19011:2003”

Lucrari prezentate la conferinte nationale 7
si internationale

