
 

Date de contact 
Numele: TROFIN 
Prenumele: ALINA ELENA 
Data şi locul naşterii: 3 octombrie 1968, Iași, jud. Iași 
Facultatea: Horticultură 
Departamentul: Științe exacte 
Adresa (seviciu): Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi 
Telefon: +40 232 407 550 
Fax: +40 232 260650 
E-mail: atrofin@uaiasi.ro 

 
Studii, specializări 

Studii universitare: Facultatea de Inginerie Chimică Iaşi (1987-1993) 
Doctorat: doctor în inginerie chimică (2003), specializarea Tehnologia produselor farmaceutice 
Specializări şi calificări: 

2007 – curs “Prezentarea cerințelor SR EN ISO 17025:2005. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de 
încercări și etalonări” organizat de TÜV Rheinland Akademia și Ouartz Matrix Iasi 
2000 – specializare în analiza conținutului de acizi grași din fracțiunea lipidică a diferitelor părți de plante prin 
metoda gaz-cromatografică, la Universität Leipzig, Institut fur Tierernährung Ernährungsschaden und Diätetic, 
Germania; 
2000 – mobilitate post – graduated Erasmus – Socrates la Universitatea de Științe din Angers, Franța 
1998 – cursuri de profesionalizare didactică organizate de Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi; 
1995 – cursurile școlii de vară “Glycoscience and Glicotechnology” organizată de Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi și 
Serviciile culturale ale ambasadei Franței din București; 
Cariera profesională 

- Şef lucrări (2003–prezent): USAMV Iaşi, disciplinele Chimie generală, Chimie anorganică și analitică, 
Chimie fizică și coloidală 
- Asistent universitar (1996–2003): USAMV Iaşi, disciplinele Chimie generală, Biochimie vegetală 
- Asistent universitar suplinitor (1994–1996): USAMV Iaşi, disciplinele Microbiologie, Biochimie animală 
- Asistent medical (1987-1994): Institutul de Igienă și sănătate publică Iași 

Competenţe: 
- Chimie anorganică și analitică 
- Chimie fizică și coloidală 
- Analize chimice și fizico-chimice pentru apă, sol 
- Analize biochimice pentru materii prime vegetale și animale 

Domenii de cercetare: 
- Determinarea parametrilor chimici şi biochimici la produse vegetale şi animale 
- Influenţa biostimulatorilor din clasa acizilor aril-oxialchil carboxilici asupra creşterii şi dezvoltării unor 
specii cultivate de plante ;  
- Studii comparative asupra distribuţiei acizilor graşi în fracţiunea lipidică a diferitelor specii de plante. 

Lucrări științifice 
Număr total: 70 

Cărți și manuale universitare, capitole de cărţi 
Număr total: 10 

Granturi și contracte de cercetare  
Număr total: 17-membru, 1-responsabil științific  

Brevete, invenţii 
- Brevet OSIM RO128384-A2  
- Brevet OSIM RO 129088 A2 

Alte menţiuni 
- Șef laborator analize plantă-sol Agrolab (2009- prezent) 


