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Informaţii personale  

Nume / Prenume NISTOR

Adresă Miron Costin

Telefoane +40 234 533 122

E-mailuri dnistor@ub.ro
  

Naţionalitate Română
  

Data naşterii 12.10.1957
  

Locul de muncă  Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
  

Experienţa profesională  
  

2009-prezent Profesor, Universitatea “Vasile Alecsandri

2005 Conferen

1994 Șef lucr

1991 Director Tehnic, Centru de cercetare 

1989 Șef Secție Extracție
Vorel”, 

1982 Inginer chimist, Combinatul de Ingra
  

Educaţie şi formare  
  

2004 Diplomă de 
prepararea 
Ilie Siminiceanu

1998 Specializare postuniversitară “Gestionarea 
Rudologie, Le Mans, Fran

1996 Specializare postuniversitară 
Izotopi radioactivi, din cadrul Academiei de 

1994 Specializare postuniversitară „Biochimie, farmacognozie 
Medicină 

1990 Specializare postuniversitară “Cataliză 
Bucure

1982 Diplomă de Inginer, Inginerie Chimică, 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  

  

Franceză  

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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NISTOR  Ileana-Denisa 

Miron Costin, nr. 9, Bacău, 600160 (România) 

+40 234 533 122 Mobil:

dnistor@ub.ro, ddenisanistor@yahoo.com  

Română 

12.10.1957 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 

Profesor, Universitatea “Vasile Alecsandri ” din Bacău, Inginerie chimică 

Conferențiar, Universitatea “Vasile Alecsandri ” din Bacău, Inginerie chimică 

Șef lucrări, Universitatea “Vasile Alecsandri ” din Bacău, Inginerie chimică 

Director Tehnic, Centru de cercetare și valorificare a plantelor medicinale

Șef Secție Extracție principii active, Centru de cercetare și valorificare a pla
Vorel”, Piatra Neamț 

Inginer chimist, Combinatul de Ingrașăminte Chimice, Piatra Neam

Diplomă de Doctor, Inginerie Chimică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Ia
prepararea și testarea unor argile modificate chimic cu aplica
Ilie Siminiceanu 

Specializare postuniversitară “Gestionarea și valorificarea deșeuri
Rudologie, Le Mans, Franța 

Specializare postuniversitară “Materiale recuperabile și catalizatori”, Institutul 
Izotopi radioactivi, din cadrul Academiei de Științe, Budapesta, Ungaria

Specializare postuniversitară „Biochimie, farmacognozie și farmacodinam
edicină și Farmacie, Târgu Mureș, România 

Specializare postuniversitară “Cataliză și catalizatori în industria chimică”, Universitatea “Politehnica” 
București, România 

Diplomă de Inginer, Inginerie Chimică, Universitatea “Politehnica” Bucure

Limba română 

Înţelegere Vorbire
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

C2 C2 C2 

Mobil: +40 743 534 857 

Inginerie chimică și alimentară 

, Inginerie chimică și alimentară 

Inginerie chimică și alimentară 

rificare a plantelor medicinale „Planta Vorel”, Piatra Neamț 

i valorificare a plantelor medicinale „Planta 

ăminte Chimice, Piatra Neamț 

, Inginerie Chimică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași/ “Cercetari privind 
unor argile modificate chimic cu aplicații în procese de depoluare”/Prof.dr.ing. 

și valorificarea deșeurilor industriale”, Institutul de 

și catalizatori”, Institutul de studii superiore și 
Științe, Budapesta, Ungaria 

și farmacodinamie”, Universitatea de 

zatori în industria chimică”, Universitatea “Politehnica” 

“Politehnica” București 

Vorbire Scriere 
Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 C2 
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Engleză  B2 B2 B2 B2 B2 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea conferinței anuale - CISA “International Conference of Applied Sciences, Chemistry and 
Chemical Engineering” din 2006 - până în prezent 

 Membru în comitetul de organizare a colocviului franco-român “COFrRoCA” din 2012 – până în 
prezent 

 Membru în comitetul de organizare a conferinței „Constructive and Technogical Design Optimisation in 
the Machines Building Field”, Bacău 2013 – până în prezent 

  

Competențe și 
responsabilități pedagogice 

Responsabil de curs – Chimie fizică și coloidală/Licență/Universitatea “Vasile Alecsandri ” din Bacău 

 Responsabil de curs – Ingineria proceselor și Bioreactoare/ Licență/Universitatea “Vasile Alecsandri ” 
din Bacău 

 Responsabil de curs –Chimia mediului industrial/ Master/ Universitatea “Vasile Alecsandri ” din Bacău 

 Responsabil de curs – Știința, ingineria materialelor compozite și aplicațiile lor/Master/ Universitatea 
“Vasile Alecsandri ” din Bacău 

 Curs – Organizarea și planificarea activității de cercetare științifică/Master/Universitatea “Vasile 
Alecsandri ” din Bacău/Universitatea din Chișinău 

 Responsabil/Director Master – Materiale aplicate în biotehnologii moderne de protecție a mediului/ 
Universitatea “Vasile Alecsandri ” din Bacău 

 Responsabil/Director Master - Știința și ingineria alimentelor ecologice/Universitatea “Vasile 
Alecsandri ” din Bacău 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Bună stăpânire a pachetului Office  
(procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări) 

 Modelare matematică a experimentelor 

 Modelare matematică moleculară 
  

Contribuții la teze de 
doctorat 

(în domeniul tezei de abilitare) 

6 teze de doctorat realizate în cadrul Centrului de Cercetare “Științe Inginerești Aplicate” unde îndeplinesc funcția 
de director, având teme pe domeniul pe care îl coordonez în universitatea noastră: depoluarea mediului utilizând 
materiale poroase (argile). 

 Alina-Violeta Ursu, Teza de doctorat „Cercetari privind depoluarea gazelor utilizînd argile modificate 
chimic”, Universitatea „Politehnica” București, 2010 

 Nicoleta Platon, Teza de doctorat “Prepararea, caracterizarea si testarea argilelor modificate chimic cu 
aplicații în tratarea apelor poluate”, Universitatea Tehnica Iași, 2010 

 Alisa Vasilica Arus, Teza de doctorat „Contribuții privind cinetica proceselor de fermentare în prezența 
modificatorilor cinetici pe baza de argila”, Universitatea „Politehnica” București, 2011 

 Ana-Maria Georgescu, Teza de doctorat „Contributii teoretice si experimentale privind realizarea unor 
sisteme performante de nanomateriale pe bază de argilă pentru reținerea poluanților industriali”, 
Limoges/Bacău, 2011 

 Gabriela Muntianu, teza de doctorat „Cercetari privind utilizarea nanomaterialelor pe baza de argila în 
depoluarea intensiva a gazelor”, Universitatea „Politehnica” Bucure_ti, 2014 

 Anca Ciobanu, Teza de doctorat “Materiale adsorbante pe bază de argilă pentru dezodorizarea
mediilor de lucru industriale”, Dunkerque, 2013 

  

Participare în comisii  
de susținere publică a  
     tezelor de doctorat 

 

 Alina-Violeta Ursu, Teza de doctorat „Cercetari privind depoluarea gazelor utilizînd argile modificate 
chimic”, Universitatea „Politehnica” București, 2010 

 Nicoleta Platon, Teza de doctorat “Prepararea, caracterizarea si testarea argilelor modificate chimic cu 
aplicații în tratarea apelor poluate”, Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iași, 2010 

 Beatrice Lăcrămioara Ivașcu (căs.Manea) Teza de doctorat „Argile modificate utilizate la tratarea 
apelor reziduale”, Universitatea  Tehnică „Gh. Asachi” 2010 

 Alisa Vasilica Arus, Teza de doctorat „Contribuții privind cinetica proceselor de fermentare în prezența 
modificatorilor cinetici pe baza de argila”, Universitatea „Politehnica” București, 2011 



 

 Ana
sisteme performante de nanomateriale 
Limoges

 Ana
procédés d’oxydation du benzo [a] pyrène, un modèle de polluant organique persistant
Côte d’Opale du Littoral, Dunkerque, Fran

 Răzvan Pan
infesta

 Anca Ciobanu
cyclodextrines pour la désodorisation des atmosphères de travail par des essences naturelles
Université Côte d’Opale du Littoral, Dunkerque, France, 2013 

 Iuliana Daniela Andrie
cataliză 

 Gabriela Muntianu, T
depoluarea intensiv

  

Apartenență la societăți 
și asociații profesionale 

 

 Pre

 Vice

 Vice

 Membru/Societatea de Inginerie Chimică din România

 Membru/Societatea de Inginerie Alimentară din România

 Membru/Societatea de Cataliză din România
  

Responsabilități  
în cadrul Universității  

“Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

 Membru în Consiliul Facultă

 Membru în Senatul Universită

 Membru în Comisia de Cercetare a Senatului Universită

 Director Centru de Cercetare 
  

Informaţii suplimentare  

 2007: Medalie de argint pentru brevet de inven

 2006: 
România

 Permis de conducere B
  

Anexe  

 Lista de lucrări

 
 
  Data: 
  25.06.2015 
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Ana-Maria Georgescu, Teza de doctorat „Contributii teoretice si experimentale privind realizarea unor
sisteme performante de nanomateriale pe bază de argilă pentru re
Limoges/Bacău, 2011 

Ana-Maria Roșu Teza de doctorat “Synthèse et étude d’amidons modifiés pour le développement de 
procédés d’oxydation du benzo [a] pyrène, un modèle de polluant organique persistant
Côte d’Opale du Littoral, Dunkerque, Franța, 2011 – președinte de Comisie

Răzvan Panțuru Teza de doctorat “Cercetări privind utilizarea argilelor în depoluarea efluen
infestați cu izotopi radioactivi”, Universitatea „Politehnica” Bucure

Anca Ciobanu Teza de doctorat “Développement de supports adsorbants
cyclodextrines pour la désodorisation des atmosphères de travail par des essences naturelles
Université Côte d’Opale du Littoral, Dunkerque, France, 2013 

Iuliana Daniela Andrieș (căs. Dobrea) Teză de doctorat „Materiale micro 
cataliză și protecția mediului” Universitatea  Tehnică „Gh. Asachi

Gabriela Muntianu, Teza de doctorat „Cercetari privind utilizarea nanomaterialelor pe baz
depoluarea intensiva a gazelor”, Universitatea „Politehnica” Bucure

Președinte interimar pe țară/Grupul Român de Argile 

Vice-președinte, filiala Moldova/Asociația Română de Mediu 

Vice-președinte filiala Bacău/Societatea de Chimie din România 

Membru/Societatea de Inginerie Chimică din România 

Membru/Societatea de Inginerie Alimentară din România 

Membru/Societatea de Cataliză din România 

Membru în Consiliul Facultății de Inginerie a Universității “Vasile Alecsandri

Membru în Senatul Universității “Vasile Alecsandri ” din Bacău 

Membru în Comisia de Cercetare a Senatului Universității “Vasile 

Director Centru de Cercetare “Științe Inginerești Aplicate” 

2007: Medalie de argint pentru brevet de invenție, acordată de Societatea Inventatorilor din România

2006: Diplomă de excelență cu medalie de aur pentru trei brevete, acordată de Societatea Inventatorilor din 
România 

Permis de conducere B 

Lista de lucrări 

      

      

„Contributii teoretice si experimentale privind realizarea unor 
pentru reținerea poluanților industriali”, 

Synthèse et étude d’amidons modifiés pour le développement de 
procédés d’oxydation du benzo [a] pyrène, un modèle de polluant organique persistant”,  Université 

ședinte de Comisie 

“Cercetări privind utilizarea argilelor în depoluarea efluenților lichizi 
Universitatea „Politehnica” București, 2012   

Développement de supports adsorbants a base d’argiles et 
cyclodextrines pour la désodorisation des atmosphères de travail par des essences naturelles”, 
Université Côte d’Opale du Littoral, Dunkerque, France, 2013 – președinte de Comisie 

t „Materiale micro și nanostructurate utilizate în 
Gh. Asachi” 2013 

ri privind utilizarea nanomaterialelor pe baza de argila în 
gazelor”, Universitatea „Politehnica” Bucure_ti, 2014 

“Vasile Alecsandri ” din Bacău 

Alecsandri ” din Bacău 

ă de Societatea Inventatorilor din România 

de aur pentru trei brevete, acordată de Societatea Inventatorilor din 

 Semnătura: 

  


