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Curriculum Vitae 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume FARAFIN DORINA  
Adresă 23, 8 Martie , 077135, Mogosoaia, Ilfov, Romania 
Telefon 0722 161 034 
Fax 0213516750 
E-mail dorina_farafin@yahoo.com; office@consultantaIFS.ro  
Naţionalitate română 
Data naşterii                                                    8, mai,1961 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 

 

Firma proprie  
Aldomini Absolut SRL  

- Perioada: August 2006 – prezent 
- Numele şi adresa angajatorului: S.C.ALDOMINI ABSOLUT SRL, 

23, 8 Martie, 077135, Mogoşoaia, Judeţul Ilfov, Romania; 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: consultanta pentru 

implementarea sistemelor de management.  
- Functia: Director general;  
Responsabilitati principale:  
Consultanţă, instruire si audit intern in domeniul implementarii 
sistemelor de management, al calitatii, mediului, OH&S si 
siguranţei alimentelor, conform următoarelor standarde: 

1. FSSC (Food Safety System Certification) :2011 
2. Codex Alimentarius 
3. ISO 22000:2005 
4. ISO 9001:2015 
5. IFS Food, vers.6.1:2017 
6. BRC, vers. 7:2015 
7. BRC / IOP, vers. 5:2015;  
8. ISO 14001:2015 
9. OHSAS 18001: 2008.  
Portofoliul de clienţi: pe site-ul firmei www.consultantaIFS.ro şi 
anexa;  

- Sisteme implementate în peste 200 companii, peste 120 companii 
certificate. 

Colaborari audituri  
Aldomini Absolut SRL 

- Perioada: 2009 – prezent 
 

- Numele şi adresa angajatorului: S.C. Syscert SRL, partener al 
TUV Hessen 

- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Audit extern de 
certificare a sistemelor de management al calităţii şi siguranţei 
alimentelor; 

- Functia: Auditor extern (conducator al echipei de audit din 
2010); 

- Efectuarea de audituri de secundă parte în domeniul siguranţei 
alimentelor, pentru furnizorii Metro si Rewe;  

Responsabilitati principale:  
- Efectuarea de audituri de certificare în domeniul calităţii şi 

siguranţei alimentelor, în conformitate cu referenţialele ISO 
9001:2008. ISO 22000:2005, principiile HACCP Codex 
Alimentarius 

Colaborari audituri  
Aldomini Absolut SRL 

- Perioada: 2011 – 2012 
- Numele şi adresa angajatorului: TUV Rheinland Romania SRL 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: audituri de secundă 

mailto:dorina_farafin@yahoo.com
mailto:office@consultantaIFS.ro
http://www.consultantaifs.ro/
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parte pentru   Metro;  
Functia: Auditor extern; 
Responsabilitati principale:  
Efectuarea de audituri de secundă parte în domeniul siguranţei 
alimentelor, pentru furnizorii Metro si Rewe..  

 
Colaborari cursuri  
Aldomini Absolut SRL 

- Perioada: 2006 – prezent 
- Numele şi adresa angajatorului: TUV Rheinland Romania SRL; 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instruiri 
- Functia: lector 
- Responsabilitati principale:  
Sustinerea  urmatoarelor cursuri:  
1. Specialist in implementarea sistemului de management al 
sigurantei alimentelor conform referentialului ISO 22000:2005; 

2. Auditor intern al sistemului sistemului de management al 
sigurantei alimentelor implementat conform referentialului 
ISO 22000:2005; 

3. Curs de legislatie romana si europeana in domeniul 
sigurantei alimentelor; 

4. Specialist in implementarea IFS Food, versiunea 6:2014; 
5. Auditor intern pentru sistemul de management implementat 

conform IFS Food, versiunea 6:2014.  
6. Specialist in implementarea FSSC 22000:2011; 
7. Auditor intern pentru sistemul de management implementat 

conform FSSC 22000:2011.  
 
-Perioada: 2012 
-Numele şi adresa angajatorului: CERTIND S.A.  

Colaborari cursuri  
Aldomini Absolut SRL 
 
 
 
 
 
Activitatea de consultanţă  
Aldomini Absolut SRL 

- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instruiri 
- Functia: lector 
- Responsabilitati principale:  
Sustinerea  cursului de auditor al sistemului de management 
integrat, al calitatii si sigurantei alimentelor, in conformitate cu SR 
EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 22000:2005.  
 
 
 
S.C. ROMIV S.R.L., producător de produse zaharoase, consultanta 
si audit in implementarea IFS (International Food Standard, vers. 
5:2007); 

 S.C. DEPAL S.R.L., ambalare fructe uscate şi seminţe,   
consultanta si audit in implementarea IFS (International Food 
Standard, vers. 5:2007);  

 S.C. AVICOLA CREVEDIA S.A., abator de păsări, consultanta si 
audit in implementarea sistemului de management integrat ( 
managementul calitatii, sigurantei alimentare si mediului) ; 

 S.C. VLASIA S.R.L., producător produse de panificaţie,  consultanta 
si audit in implementarea sistemului de management al calităţii şi 
sigurantei alimentelor, ISO 9001, ISO 22000 ; 

 S.C. GOLDEN FINGERS IMPEX S.R.L., producător de cartofi 
semipreparaţi, congelaţi, consultanta si audit in implementarea 
sistemului de management integrat (managementul calitatii si 
sigurantei alimentelor, ISO 9001, ISO 22000) ; 

 S.C. NELFIACOM IMPEX S.R.L., procesator de arahide şi seminţe, 
consultanta in implementarea sistemului de management al 
sigurantei alimentare, ISO 22000 ; 

 S.C. REBECA G.F. COMPANY S.R.L., produse de panificaţie, 
consultanta si audit in implementarea sistemului de management al 
sigurantei alimentare, în conformitate cu ISO 22000:2005; 

 S.C. CLARION S.R.L., producător de produse de cofetărie,  
consultanta in implementarea sistemului de management al 
sigurantei alimentare, în conformitate cu ISO 22000:2005; 

 S.C. PATY-PATY S.R.L., producător de produse de patiserie 
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congelată,  consultanta si audit in implementarea sistemului de 
management al sigurantei alimentare, conform cu ISO 22000:2005; 

 S.C. DELICE INTERNATIONAL S.R.L., producător de produse de 
cofetărie,  consultanta si audit in implementarea sistemului de 
management al sigurantei alimentare, conform cu ISO 22000:2005; 

 S.C. NET DISTRIBUTION S.R.L., distribuitor de produse 
alimentare, consultanta si audit in implementarea sistemului de 
management al sigurantei alimentare, conform cu ISO 22000:2005 ; 

 S.C. MIBOS PROJECT S.R.L., morărit şi panificaţie, consultanta si 
audit in implementarea sistemului de management al sigurantei 
alimentare conform cu ISO 22000:2005 ; 

 S.C. BATUL MICRO IMPEX S.R.L., distribuitor de produse 
alimentare, consultanta si audit in implementarea sistemului de 
management al sigurantei alimentare, conform cu ISO 22000:2005;  

 S.C. IDEAL IMPEX S.R.L., producător produse de panificaţie,  
consultanta si audit in implementarea sistemului de management al 
calităţii şi sigurantei alimentelor, ISO 22000;  

 S.C.  INTERAGRO S.R.L., 4 fabrici de produse de panificaţie, 
consultanta si audit in implementarea sistemului de management 
integrat, al calitatii si sigurantei alimentare, în conformitate cu ISO 
9001:2008 şi ISO 22000:2005; 

 S.C.  INTERAGRO S.R.L., 2 restaurante, consultanta si audit in 
implementarea sistemului de management integrat, al calitatii si 
sigurantei alimentare, în conformitate cu ISO 9001:2008 şi ISO 
22000:2005; 

 S.C.  INTERAGRO S.R.L., fabrica de biscuiti,  consultanta si audit 
in implementarea sistemului de management integrat, al calitatii si 
sigurantei alimentare, în conformitate cu ISO 9001:2008 şi ISO 
22000:2005; 

 S.C.  INTERAGRO S.R.L.,  moară de grâu,  consultanta si audit in 
implementarea sistemului de management integrat, al calitatii si 
sigurantei alimentare, în conformitate cu ISO 9001:2008 şi ISO 
22000:2005; 

 S.C.  INTERAGRO LACTATE, consultanta in implementarea 
sistemului de management integrat, al calitatii si sigurantei 
alimentelor, în conformitate cu ISO 9001:2008 şi FSSC 22000:2011;  

 S.C CICALEX S.A., abator şi fabrică de produse din carne, fabrică 
de conserve, consultanta si audit in implementarea sistemului de 
management integrat, al calitatii si sigurantei alimentelor,  în 
conformitate cu ISO 9001:2008 şi FSSC 22000; certificat 
Implementare ISO/CEI 17025:2005 pentru Laboratorul de 
Trichinelloscopie, in curs de certificare.  

 S.C INTERVITT S.RL., producător de vin, consultanta si audit in 
implementarea IFS Food, versiunea 6:2014, in curs de certificare;  

 S.C RODATA S.A., producător de ambalaje,  consultanta si audit in 
implementarea sistemului de management integrat, al calitatii si 
sigurantei produselor, în conformitate cu ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005 şi BRC / IOP versiunea 4:2011; certificat.  

 S.C CHIMPEX S.A., depozitare, manipulare cereale, consultanta si 
audit in implementarea sistemului de management integrat, al 
calitatii si sigurantei produselor, în conformitate cu ISO 9001:2008, 
OHSAS 18001:2008, ISO 14001:2009, ISO 22000:2005; certificat ).  

 S.C. CALIPRIX S.R.L., prelucrare şi ambalare orez, consultanta  in 
implementarea IFS (International Food Standard, vers. 6:2012); 
certificat.  

 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL, producţie şi desfacere de 
produse de cofetărie, patiserie panificaţie şi catering, consultanta  in 
implementarea IFS (International Food Standard, vers. 6:2014); 
certificat. 

 S.C PASTE BANEASA S.A , paste făinoase, consultanta  in 
implementarea IFS (International Food Standard, vers. 6:2012), 
certificat. 

 S.C. Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, restaurante, consultanta  in 
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implementarea SR EN ISO 22000:2005,  certificat in 2013.  
 S.C. ENGELMI SRL, producator de produse de panificatie, 

cofetarie, patiserie, consultanta  in implementarea IFS (International 
Food Standard) vers. 6:2014; certificat. 
S.C. PATISGAL SRL, producator de produse de panificatie, 
cofetarie, patiserie, consultanta  in implementarea IFS (International 
Food Standard) vers. 6:2014; certificat. 
S.C. EUROPA STAR SERVICE SRL, producator de produse de 
panificatie si  patiserie, consultanta  in implementarea IFS 
(International Food Standard, vers. 6:2014, certificat. 
S.C. REDIS CO SRL, producator de suplimente nutritive, 
consultanta  in implementarea FSSC 22000:2011, certificat din 
2013. 
S.C. KORANI TRADING SRL, producator de produse din carne, 
consultanta  in implementarea IFS (International Food Standard) 
vers. 6:2014, certificat;  
S.C. AIDA SRL, producator de produse lactate, consultanta  in 
implementarea IFS (International Food Standard) vers. 6:2014, 
certificat;  
S.C. ALMERA INTERNATIONAL SRL, producator de produse 
lactate, consultanta  in implementarea IFS (International Food 
Standard) vers. 6:2014, certificat;  
S.C ROMDIST PACKAGING SRL,  producător de ambalaje,  
consultanta si audit in implementarea sistemului de management 
integrat, al calitatii si sigurantei produselor, în conformitate cu BRC / 
IOP versiunea 5:2015, certificat;   
S.C DON PEDRO SRL, producator de  monorole de hartie si a 
servetelelor de hartie pentru bucatarie, fabricarea servetelelor 
nazale si a hartiei igienice, consultanta si audit in implementarea  
IFS / HPC,  versiunea 1:2009, certificat.   
S.C. MARCO POLO VE SRL, producator de figurine de ciocolata, 
consultanta  in implementarea IFS (International Food Standard) 
vers. 6:2014, certificat;  
S.C. PRO INTEGRATOR SRL, implementare SR EN ISO 
22716:2008;Cosmetice / Bune practici de fabricatie (BPF), Ghid 
pentru bune practici de fabricatie;  
S.C. ARTESANS DEL SUCRE SRL, implementarea standardului 
ISO 22000:2005;  
 
 

 
 
The Nuts Company - 
S.C.FLIPPER  Comimpex 
S.R.L 

- Perioada: Ianuarie 2001 – august  2006 
- Numele şi adresa angajatorului: The Nuts Company – Fiesta 

Brand, S.C.FLIPPER  Comimpex S.R.L , Şoseaua de centură, 
nr.28, com Tunari, judeţul Ilfov, Romania; 

- Functia sau postul ocupat: Manager calitate si siguranta 
alimentelor;  

- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: procesator de arahide şi 
alte alune, seminţe, producător de drajeuri de ciocolată, mărcile 
Felix şi  Fiesta; 

Responsabilitati principale:  
- Implementarea cerinţelor legale privind calitatea şi siguranţa 

alimentelor 
- Elaborarea şi implementarea documentelor GMP, GHP. 
- Elaborarea, implementarea, si mentinerea documentelor 

sistemului de management al calitatii, integrate cu documentele 
sistemului HACCP; 

- Educarea, conştientizarea  si instruirea specifica a personalului 
- Elaborarea si urmarirea programelor de audit ; 
- Efectuarea auditurilor interne; 
- Efectuarea auditurilor de secunda parte; 
- Pregatirea analizelor de management ; 
- Monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor. 
- Comunicarea cu clienţii, furnizorii şi autorităţile legale. 
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- Înfiinţarea şi autorizarea unui laborator de analize fizico-chimice. 
 

 
 
S.C. KANDIA S.A 
( fosta S.C EXCELENT S.A,) 
 

- Perioada: Dec. 1994 - aug. 1998 
- Numele şi adresa angajatorului: S.C. EXCELENT S.A, sos. Viilor, 

nr.20, sector 5, Bucureşti; 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţia ciocolatei şi a 

altor produse zaharoase; 
- Funcţia sau postul ocupat: Inginer tehnolog - cercetare 

dezvoltare produse noi; 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi:  

• Studii de piata in domeniul produselor dulci  
• Cercetare in domeniul inlocuirii indulcitorilor clasici cu 

edulcoranti  
• Proiectarea de  produse dietetice utilizand inlocuitori ai 

zaharului; 
• Realizarea unor sortimente noi si imbunatatirea calitatii 

celor existente; 
• Testare de noi materii prime, aditivi si materiale de 

ambalare.  
 

 
 
S.C. KANDIA S.A 
( fosta S.C EXCELENT S.A,) 
 

- Perioada: martie 1988 - dec. 1994 
- Numele şi adresa angajatorului: S.C. EXCELENT S.A, sos. Viilor, 

nr.20, sector 5, Bucureşti; 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţia ciocolatei şi a 

altor produse zaharoase; 
- Funcţia sau postul ocupat: sef sectie de productie;  
- Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Conducerea unei sectii de productie avind un numar de 200 
salariati, patru sectoare principale de productie si o productie zilnica 
de aprox. 30 t ; 
- Programarea si lansarea productiei, organizarea, coordonarea si 

controlul activitatilor de productie,  
- Urmarirea realizarii programului de productie si a calitatii 

produselor;  
- Urmarirea incadrarii in consumurile specifice normate,  reducerea 

pierderilor, reducerea costurilor ; 
- Gestionarea materiilor prime , ambalajelor si produselor finite ; 
- Lansarea de produse noi si imbunatatirea  celor existente ; 
- Controlul starii de igiena a sectiei; 
- Instruirea şi conştientizarea personalului. 
 

 
 
S.C. KANDIA S.A 
( fosta S.C EXCELENT S.A,) 
 

- Perioada: ianuarie 1987 – martie 1988 
- Numele şi adresa angajatorului: S.C. EXCELENT S.A, soseaua 

Viilor, nr.20, sector 5, Bucureşti; 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţia ciocolatei şi a 

altor produse zaharoase; 
- Funcţia sau postul ocupat: inginer tehnolog in productie;  
- Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Conducerea unei sectii de productie avind un numar de 200 
salariati, patru sectoare principale de productie si o productie zilnica 
de aprox. 30 t ; 
- Coordonarea schimburilor de productie; 
- Urmarirea realizarii productiei planificate; 
- Elaborare retete si  fise tehnice produse; 
- Elaborare instructiuni tehnologice; 
- Calculul consumurilor specifice si urmarirea incadrarii in 

consumurile normate de materii prime, materiale de ambalare; 
- Efectuarea de probe tehnologice pentru produse noi; 
- Intocmirea documentatiei produselor noi si omologarea acestora.  

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
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Universitatea Agronomică şi de 
Medicină Veterinară Bucureşti, 
Facultatea de biotehnologii 

- Perioada: 2009 - 2011 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională: 
Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară 
Bucureşti, Facultatea de biotehnologii;  

- Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale:  
- Siguranta alimentara si biotehnologie 
- Microbiologia produselor alimentare 
- Toxicologie alimentara si metode moderne de analiza 
- Procese unitare si utilaje in industria alimentara 
- Metode moderne de detectare a patogenilor si a 

organismelor modificate genetic din alimente; 
- Analiza senzoriala si siguranta alimentara 
- Alimentele si sanatatea umana; 
- Igiena produselor alimentare; 
- Managementul riscului în domeniul alimentar; 
- Contaminanţi alimentari. 
- Legislatia in domeniul sigurantei alimentelor.  
- Falsificari ale produselor alimentare si identificarea lor; 
- Managementul riscurilor in biotehnologie si industria 

alimentara 
- Managementul conservarii produselor alimentare 
- Tehnologii moderne de ambalare a produselor 

alimentare; 
- Aditivi si ingrediente alimentare; 
- Sistemul HACCP in biotehnologie si industria alimentara; 

Tipul calificării / diploma obţinută: Masterand siguranta 
alimentelor si biotehnologii alimentare; 
- Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ): masterat 

 
 
 
Universitatea Politehnică Bucureşti, 
Facultatea de tehnologie chimică 

 
 

- Perioada 1980-1986 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesională: 
Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de tehnologie 
chimică, Tehnologia compuşilor macromoleculari  

 - Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale:  
- Chimia organică 
- Chimia anorganică 
- Chimie fizică 
- Tehnologia produselor chimice 
- Tehnologia compuşilor macomoleculari 
- Fizica şi chimia polimerilor; 
- Analize de laborator: chimie anorganică, chimie organică, 

chimie fizică, chimie analitică, cromatografie, fizica şi 
chimia polimerilor, etc. 

- Tipul calificării / diploma obţinută: inginer chimist  
- Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ): superior  

CURSURI EFECTUATE  Ian. 2001, Calita New System: Curs de implementare a HACCP in 
industria alimentara; 
Noi. 2003,: TÜV Rheinland Romania: Curs de specialist HACCP 
Apr. 2004, TÜV Rheinland Romania :Curs Auditor intern in 
conformitate cu ISO 9001:2000; 
Feb. 2005, TÜV Nord Romania:  Curs de implementare IFS: 
International Food Standard. 
Dec. 2006, TÜV Rheinland Romania: Curs pentru Reprezentantul 
Managementului pentru calitate; 
Dec. 2006, TÜV Rheinland Romania: Curs pentru auditor extern al 
sistemului de management al calitatii. 
Aprilie 2009: QUASARO ROMANIA, Curs pentru auditor extern al 
sistemului de management al mediului. 
Mai 2011: ISA Cert, seminar  IFS vers. 5:2007.  
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Ianuarie 2010 : Curs de formator 
Martie 2013, Rina Simtex, curs auditor extern FSSC 22000:2011.  
Octombrie 2017: Foundation Training for new auditors, ISA Cert 
Bulgaria.  
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 1  

Limba maternă Romana  
Limbi străine cunoscute Abilitatea de a :  citi / scrie / vorbi 

Engleza F.B. 
Franceza: Bine 

Aptitudini şi competenţe 
artistice2 

(Muzică, desen, pictură, literatură etc.) 
Muzica, pictura, literatura 

Aptitudini şi competenţe 
sociale3 
 

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă 
sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială 
(de exemplu: cultura, sport, etc.) 
-  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice4 

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, 
proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în acţiuni voluntare 
(de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu) 
Coordonator al propriei firme  

Aptitudini şi competenţe 
tehnice7 

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc.) 
Utilizare calculator, office, internet   
 

Permis de conducere Carnet de conducere categ. B din 1990 
Alte aptitudini şi competenţe8 (Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior) 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu 
persoane de contact, referinţe, etc.)  

ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului (inclusiv cel de raportare 
al auditurilor efectuate), dacă este cazul) 

 

                                                 
1 dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o 
diplomă 
4, 5, 6, 7, 8 Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi obţinut 
 
 


