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CURRICULUM  VITAE 

LAZĂR Liliana, Dr. ing. 

Şef de lucrări 

 
DATE PERSONALE 

Data şi locul naşterii 27.08.1972, Ţibăneşti – Iaşi 

Date de contact Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, cod 700050, Iaşi, România 

Tel./ Fax: +40 232 278683 int. 2255 / +40 232 271311 

E-mail: lillazar@ch.tuiasi.ro sau lillazar@yahoo.com 

 

EDUCAŢIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

Perioada   1992 – 1997 1997 – 1998 1998 – 1999 1998 – 2006 

Numele instituţiei 

de învăţământ prin 

care s-a realizat 

formarea 

profesionala  

Universitatea Tehnica 

"Gheorghe Asachi"  

din Iaşi 

Facultatea de Chimie 

Industriala 

Universitatea 

Tehnica "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi 

Facultatea de 

Chimie Industriala 

Universitatea 

Tehnica "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi 

Facultatea de 

Chimie Industriala 

Universitatea 

Tehnica "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi 

Facultatea de 

Inginerie Chimică 

Domeniul studiat/ 

specializarea 

Chimie / 

Tehnologia substanţelor 

anorganice 

Chimie / 

Protecţie 

anticorozivă 

Chimie / 

Cataliză Ecologică 

Inginerie chimică 

Diploma obţinută Diplomă de Licenţă  

(5 ani) 

Diplomă de  

Studii aprofundate 

Diplomă de  

Studii aprofundate 

Diplomă de 

Doctor 

Nivelul de 

clasificare a formei 

de învăţământ 

Studii  

universitare 

(cursuri de zi) 

Studii 

postuniversitare, 

(cursuri de zi) 

Studii 

postuniversitare 

(cursuri de zi) 

Doctorat 

(fără frecvenţă) 

 

TITLUL ŞTIINŢIFIC 

Doctor în Inginerie Chimică (Ordinului M.E.C. nr. 632/21.03.2007), titlul tezei: Purificarea aerului de 

compuşi organici volatili (cuvinte cheie: oxidare catalitica, catalizator industrial SCR-DeNOx, 

cromatografie în fază gazoasă, investigare cinetică, modelare proces, modelare reactor). 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada 01.10.1998 – 

25.02.2001 

26.02.2001 - 

19.02.2006 

29.01.2004 – 

14.09.2004 

01.04.2005 – 

31.08.2005 

20.02.2006 - 

prezent 

Locul Iaşi Iaşi Germania Germania Iaşi 

Instituţia UTI UTI 
Martin-Luther University of Halle-

Wittenberg 
UTI 

Funcţia 
Preparator 

universitar 

Asistent 

universitar 

Cercetător 

(bursă Erasmus) 
Cercetărtor invitat 

Şef de lucrări 

universitar 

 

LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL / Vechime la locul de muncă 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, 

Departamentul de Inginerie Chimică / 15 ani și 6 luni. 

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE  

Cursuri predate / activităţi de laborator, seminar, proiect, cercetare: 

- activităţi de laborator, seminar, proiect, practică de specialitate, cercetare desfăşurate la specializările 

Tehnologia substanţelor anorganice (TSA)/Ingineria şi chimia substanţelor anorganice (ICSA); 

Tehnologia materialelor de construcţii (TMC) – colegiu; Protecţie anticorosivă (studii aprofundate); 

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului (ISAPM); IPN – Ingineria procedelor nepoluante 

(IPN) - masterat. 

- ingineri, cursuri de zi, 5 ani 

 Caracterizarea şi testarea catalizatorilor eterogenei (2005/06 ing.TSA; 2007/08, ing.ICSA) 

 Tehnologia compuşilor anorganici, 2 – acizi (2005/07-2008; ing. ICSA+IE+IC) 

 Tehnologia compuşilor anorganici, 1 – oxizi (2006/07-2008, ing. ICSA) 

 Protecţie anticorosivă în industria chimică (2006/07, ing. ICSA) 
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- subingineri, cursuri de zi, 3 ani 

 Cuptoare şi utilaje specifice (2006/07-2008, colegiu. TMC) 

- ingineri, cursuri de zi, 4 ani (program Bologna) 

 Ingineria produselor anorganice, 1 – acizi, baze, oxizi de mare tonaj (2008/09 - prezent, ing. ISAPM) 

 Procese S-G de tratare a efluenţilor (2008/09 - prezent, ing. ISAPM) 

 Tehnologii chimice anorganice (2008/09 - prezent, ing. IE) 

 Analiza şi sinteza proceselor tehnologice (2009/2010-2011, ing. dom.IC+IM+IMAN+TX) 

 Ingineria proceselor chimice (2010/11 - prezent, ing. ISAPM+IC) 

 Ingineria proceselor electrochimice (2012-prezent, ing.  ISAPM) 

- maseterat cursuri de zi, 2 ani, specialiyarea Ingineria procedeelor nepoluante  
 Procedee catalitice pentru depoluarea efluenţilor (2010/11 - prezent) 

 Procedee electrochimice (2013/14) 

 Procese de oxidare avansată a poluanţilor din ape (2013/2014) 

 Strategia cercetării ştiinţifice (2013/14) 

 

Domenii de competenţă / cercetare: Ingineria proceselor chimice şi modelarea reactoarelor (specifice 

industriei chimice anorganice); Ingineria proceselor electrochimice (cu aplicaţii în electrosinteze 

anorganice şi protecţie anticorosivă); Ingineria produselor anorganice, Procedee catalitice, electro- şi 

fotochimice. 

 

PORTOFOLIU ŞTIINŢIFIC 

Număr cărţi / îndrumare: 8 (3 cărţi + 2 capitole în 2 cărţi + 3 îndrumare de laborator), prim-autor la 

două cărţi. 

Număr lucrări ştiinţifice: 65 lucrări publicate din care la 45 prim-autor şi/sau corespondent autor (15 

în reviste ISI Web of Science + SCOPUS, 15 în reviste BDI, 12 în alte reviste recunoscute 

CNCSIS; 23 în volumele unor conferinţe internaţionale). 

44 de lucrări comunicate şi prezentate la 30 de conferinţe sau simpozioane internaţionale şi 18 

lucrări prezentate şi comunicate la manifestri ştiinţifice naţionale organizate în comunitatea 

academică locală. 

Număr contracte de cercetare ştiinţifică: 12 – la 11 membru în echipa 11 (din care 1 proiect 

internaţional) și la 1 responsabil de contract cu terţi 

 

ALTE MENŢIUNI  

Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie 

chimica din România, Societatea de Cataliza din România, Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Chimie 

Industrială din Iaşi. 

 

Limbi străine cunoscute: germana, engleza.  

 

ACTIVITĂŢI ÎN COMUNITATEA ACADEMICĂ 

 2000 – prezent Participare activă la promovarea specilizărilor / membru în comisia de admitere. 

 2000 – prezent Membru în comisiile de finalizare a studiilor universitare de Licenţă şi de Masterat. 

 2008 – prezent Colaborări Internaţionale în cadrul programului Erasmus  

(coordonare mobilităţi studenţeşti, efectuare 6 mobilităţi de predare didactică). 

 2008 – 2009 Dezvoltarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice/fiselor disciplinelor şi 

coordonarea activităţilor de elaborare a Dosarelor de autoevaluare internă şi a 

Dosarelor de acreditare pentru studiile de Licenţă (ISAPM) şi de Masterat (IPN şi 

PAEA). 

 2009 – prezent Coordonator Erasmus departamental pentru Facultatea de Inginerie chimică şi 

protecţia mediului. 

 2010 – prezent Responsabil al programului de studii de licenţă Ingineria Substanţelor Anorganice şi 

Protecţia Mediului (ISAPM). 

 2012 – prezent Membru în consiliul departamentului Inginerie chimică din cadrul Facultăţii de 

Inginerie chimică şi protecţia mediului. 

 2012 – prezent Membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie chimică şi protecţia mediului. 

 


