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Curriculum Vitae 

 

INFORMAŢII PERSONALE Elena- Luiza Epure 

Data și locul naşterii 07.02.1976, Pașcani, România 

 Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România 

 +40 - 232 278683 / int. 2135 

 lepure@tuiasi.ro 

 

EDUCAŢIE ȘI FORMARE  

Perioada 2007- 2012 

Calificarea / diploma obţinută   Doctor în Chimie, O.M. 5743/12.09.2012, Titlul tezei “Studierea 

fenomenelor de auto-asamblare  a  sistemelor hibride prin modelare 

moleculară”, conducător de doctorat: Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea 

Tehnică "Gheorghe  Asachi" din Iaşi, Iaşi, România 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

1.10.2014- prezent 

 

 - șef lucrări, Departamentul Polimeri Naturali şi Sintetici, Facultatea de Inginerie 

Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

  Activităţi şi responsabilităţi: activităţi de predare, de laborator şi de cercetare; 

îndrumarea activităţii de cercetare a studenţilor şi masteranzilor;  îndrumarea  lucrărilor 

de diplomă, disertație și științifice de la cercurile studențești;  îndrumarea activităţii de 

practică tehnologică/ de specialitate a studenţilor; membră a comisiei de orar; membră a  

comitetului ştiinţific şi de organizare a concursului “Acad. C. Simionescu”;  membră în 

comisiile de examen de diplomă şi disertaţie; membră a echipei de promovare a 

facultăţii; membră a echipei de elaborare a dosarelor de autoevaluare internă a 

programului de licență SIP și master BPB; consilier profesional al studenţilor. 

2011- 2014                

 

  - asistent universitar, Departamentul Polimeri Naturali şi Sintetici, Facultatea de 

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

2000- 2011   - profesor de chimie, informatică,  S.A.M. Dumeşti,  S.A.M. Tătăruşi, Grup Şcolar “C.F. 

Unirea”, Liceul Teoretic “M. Sadoveanu, Paşcani, Grup Şcolar “M Busuioc” Paşcani 

mailto:lepure@tuiasi.ro


C.V.  L Epure - 2 

 

 
 

Perioada 1998-2001 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

  Colegiul Universitar Tehnic Nr.1, Specializarea Tehnică de calcul, 

Universitatea Tehnică „ Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Perioada 1998-2000 

Calificarea / diploma obţinută Master în Chimie organică- fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Facultatea de Chimie, Specializarea Chimie Organică Fizică, 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, România 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Chimie -fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Facultatea de Chimie, Specializarea Chimie -Fizică, Universitatea 

“Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, România. 

  

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute Limba engleză/ franceză- citit: utilizator independent *B2, scris, 

vorbit: utilizator independent B1 (*conform cadrului european de 

referinţă pentru limbi) 

Competenţe sociale comunicarea constructivă, abilități motivaționale 

Competenţe organizatorice luarea deciziilor, managementul echipei/ proiectului, gândirea 

strategică, atenția la detalii 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă 

- modelarea moleculară și simularea proprietăților polimerilor și a 

cristalelor lichide mic –moleculare; 

- utilizarea soft-urilor de modelare moleculară Materials Studio 

(BIOVIA), GROMACS (General Public License); 

- capacitatea de a gândi şi raţiona matematic, de a înţelege şi utiliza 

diferite reprezentări ale obiectelor, fenomenelor şi situaţiilor la 

nivel matematic; 

- competenţe de cercetare şi cognitive în domeniul sintezei şi 

caracterizării fizico-chimice a polimerilor; 

- implementarea și organizarea proiectelor știintifice. 
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Competenţe informatice - aplicaţii de grafică pe calculator, limbaj de programare C; 

- gestionarea informaţiilor, utilizarea pachetului Microsoft Office. 

Permis de conducere - permis categoria B. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

- stagiu de cercetare/profesor invitat: februarie- martie 2018, Stockholm University/ KTH Royal Institute of 

Tehnology, Suedia 

- training 12-15.06.2017, Centrul de Cercetare pentru Analiză Instrumentală – SCIENT, București, România  

- stagiu Erasmus- iunie 2016, Universitatea Angers, Franța 

- curs 11-20 mai 2016, English as a Medium of Instruction (EMI), organizatori: Univ. Coruña și Univ. 

„Gheorghe Asachi”din Iasi, Iași, România 

- participarea la cursuri de specialitate  naţionale şi internaţionale ( Frontiers of coarse grain in molecular 

dynamics,  Freie Universitat din Berlin, Germania, 2018;  Time-Dependent Density-Functional Theory: 

Prospects and Applications, Benasque, Spania, 2010;  Dissipative Particle Dynamics: Addressing 

deficiencies and establishing new frontiers, Lausanne, Elveția, 2008; Polimeri hidrosolubili pentru 

aplicatii avansate, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iaşi 2008); 

- 13 publicaţii (6 în reviste ISI, 5 în reviste BDI, 2 în volume de specialitate),  42  prezentări la conferinţe, 

simpozioane naţionale şi internaţionale (14 comunicări, 28 de postere); 

- premii  la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

- membră în echipa a 6 contracte de cercetare și directorul unui grant de mobilitate. 

 

 

 Septembrie 2018        Luiza Epure 

  


