
CURRICULUM VITAE 

 

Instituția de care aparține: Universitatea POLITEHNICA din București 

 

Funcţia în cadrul instituției: Asistent cercetare 

 

1. Nume:   UDRESCU  

 

2. Prenume:   Andreea-Irina 

 

3. Data şi locul naşterii:  24.04.1995, Orș. Urlați, Jud. Prahova 

 

4. Cetăţenie:  română 

 

5. Stare civilă:  necasătorită 

 

6. Studii:  

Instituţia Perioada 
Grade sau diplome 

obţinute 

Universitatea POLITEHNICA din București-

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 
2018-Prezent Studii de master -în curs 

Universitatea POLITEHNICA din București-

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 
2014-2018 

Diplomă de licență: 

Controlul și Expertiza 

Produselor Alimentare 

Liceul Teoretic “Brâncoveanu-Vodă” Urlați 2010-2014 Diplomă de bacalaureat 

7. Experienţa profesională: 

Instituţia Perioada Funcţia Descriere 

SC.AGROSEMCU.SRL 3 luni practicant -Cunoasterea operatiunilor 

de baza ale industriei de 

panificație. 

-Cunoasterea utilajelor 

specifice. 

-Cunoasterea 

caracteristicilor specifice ale 

materiilor prime cat si ale 

produselor finite. 

-Relatii profesionale corecte 

cu personalul din fabrica. 

8. Limbi străine cunoscute: engleză-avansat 

           franceză-începător 

 

9. Competenţe: : Utilizarea unor tehnici experimentale precum: spectroscopia UV-VIS, bună stăpânire a 

instrumentelor Microsoft Office( Word, Excel, Power Point). 

 

10. Alte specializări şi calificări:  

 Modul de formare psiho-pedagogică (nivel I) pentru cariera didactică 

 Certificat DELF A2 - Diplôme d'études en langue française 
 

 

 



11. Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale: 

 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat 

- - - - 

 

12. Alte menţiuni: 

 Activități extracuriculare: 

 Programul Național  pentru Studenți ”Universitatea de Vară 2015” (iulie2015) 

A fost o oportunitate de cooperare cu alți studenți, luând parte la o discuții tematice despre“Sănătate,Sport 

și Recreere" raportate la zilele noastre,,în prezenta unor traineri calificați. 

 

 Curs „Dezvoltare personală „(Mai 2015) 

Prin intermediul acestui curs am înteles că inovația și comunicarea sunt două dintre cele mai eficace 

metode pentru a crește calitatea muncii personale. 

 

 Membră în Asociația Tinerilor Chimiști din cadrul Universității ( an universitar 2014-2015) 

Am organizat evenimentul "Ziua Porților Deschise” desfășurat în cadrul Facultății de Chimie Aplicata și 

Știința Materialelor (6- 9 Aprilie 2015) 

 

 Proiectul „Stiinta si viata”  (an școlar 2012-2013) 

Împreună cu echipa mea și ingineri din cadrul P&G Urlați,am proiectat un  orășel ale cărui funcții sunt 

similare cu cele din corpul uman. 

                                                 

 Curs de Microbiologie (an școlar 2012-2013) 

 

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

Data completării: 31.10.2018 

 
 


