MARIANA COARNĂ
Sef al Laboratorului de Încercări din cadrul CEPROCIM SA. din 2009, este absolventa a Facultatii de
Chimie Industrială, Secţia Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice, Institutului POLITEHNICA
Bucureşti, promotia 1992.
Între 1996 – 1997 a urmat studii aprofundate în cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti Facultatea de Chimie Industrială, Secţia Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice, Specializarea "Lianţi
cu proprietăţi speciale" (an VI) , iar în anul 2002 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice, tot în cadrul
aceleaşi Universităţii cu tema "Procese fizico-chimice la întărirea unor sisteme liante complexe
organo - minerale".
A absolvit numeroase cursuri urmate atăt în ţară cât şi în stăinătate, dintre care menţionăm:
- 1999 – “How to conduct proficiency testing” – NMI – VSL. Comitetul Tehnic European CEN – TCU în
cadrul programului PRAQ III, Ljubljana, Slovenia;
- 2006 – 2007 – “Laboratory Management Training” în cadrul proiectului “Quality Infrastructure –
Bulgaria and Romania” EuropeAid/ 120611/C/SV/ multi – Danish Technological Institute, Aarhus,
Danemarca;
2007 – “Training in Metrology in Chemistry” – TrainMIC European Programme/Comisia Europeană;
- 2008 – 2009 – Curs “Manegerul în armură” – People Investment CRESTCOM Bucureşti;
- 2008 – “Statistic for PT/EQA Schemes” – EURACHEM, CITAC, EQALM, Roma, Italia;
- 2009 - “Statistic in PT – From homogeneity and stability testing to consensus means and proficiency
assessment” – Stuttgart University, Germania, Institute for Reference Materials and Measurements
(IRMM) of the European Commission, Belgia şi PT-CONF 2009

S-a angajat în 1992 ca inginer, din 1997 până în 2001 a lucrat ca Cercetător Ştiinţific, iar din 2001
până în 2008 ca Cercetător Ştiinţific gr.III. Din 2001 a ocupat funcţia de Şef Colectiv Secţia Analize iar
din 2005 si cea de Inspector în cadrul organismului de inspectie DPC-INSPECT şi adj. Şef organism
de inspectie.
A coordonat ca director de proiect 2 proiecte din programele naţionale de cercetare INFRAS şi
RELANSIN, a fost responsabil tehnic în doua proiecte CEEX şi a fost specialist în colectivele altor
cca. 10 proiecte din programele naţionale de cercetare CALIST, INFRAS, MATNANTECH, CEEX.
A participat la diverse manifestări atât în ţară cât şi în străinătate, a elaborat şi publicat cca. de
lucrării de specialitate.

