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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAŢII
PERSONALE

Numele şi prenumele PLATON Nicoleta

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

1 iunie 2004 – prezent

1 octombrie 2010 - prezent

Personal didactic auxiliar  la Universitatea  ,,Vasile Alecsandri” din
Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Chimică şi
Alimentară.

Cadru didactic asociat la  Universitatea  ,,Vasile Alecsandri” din
Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Chimică şi
Alimentară. Activităţi de curs, laborator şi seminar, pentru următoarele
discipline:
 Tehnologii generale în industria alimentară; Chimia mediului;
Tehnologii şi utilaj în industria morări tului şi panificaţiei; Nutriţie
umană şi toxicologie; Principii şi metode de conservare a produselor
alimentare; Chimie generală; Ingineria proceselor biotehnologice şi
alimentare; Biotehnologii industriale.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada
1998 - 2003

2004 - 2006

Universitatea din Bacău , Facultatea de Inginerie, Specializarea -
Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare → Diplomă de
Inginer.

Universitatea din Bacău, Facul tatea de Inginerie, Studii postuniversitare
de Masterat, Specializarea - Chimia şi Ingineria Prelucrării şi
Valorificării Produselor Naturale → Diplomă de Master.
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1998 - 2002

2005 – 2010

2011

Universitatea din Bacău, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, modulul de psiho-pedagogie → Certificat de absolvire.

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Inginerie
Chimică şi Protecţia Mediului, Departamentul de Studii Doctorale –
Diploma de DOCTOR.

Stagiu de cercetare pe o perioadă  de 3 luni la Universitatea UQAM
(Université du Québec à Montréal ) Canada.

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

PROFESIONALE

Abilităţi şi aptitudini pentru activitatea didactică şi de cercetar e

LIMBA MATERNĂ Română

ENGLEZĂ,FRANCEZĂ

• Citit Foarte bine
• Scris Bine
• Exprimare orală Bine

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

SOCIALE

Capacitate de lucru în echipă, bună comunicare, relaţionare, rece ptivitate
şi adaptare rapidă la nou, toate acestea au fost descoperite în timp prin
practică şi studiu.

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

ORGANIZATORICE

Aptitudini în coordonarea activităţii unui colectiv, comunicativ,
responsabil pentru deciziile adoptate.

Capacitate de a organiza planul de lucru, atribuţiile şi responsabilităţile
în timp util şi bună mobilizare pentru finalizarea sarcinilor

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

TEHNICE

- utilizarea calculatorului şi lucrul cu diferite software -uri necesare
activităţii de cercetare şi didactice;
- utilizarea mijloacelor de învăţământ  necesare în predare - învăţare,
videoproiector, retroproiector, etc.;
- utilizarea aparatelor de analiză din cadrul sferei mele profesionale ;
- lucru în laboratorul de cercetare.

PERMIS DE
CONDUCERE

- posesor al permisului auto de conducere categoria B.

ALTE LIMBI
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INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Data
1.08. 2013

Participarea la patru proiecte de cercetare:
-Proiect CEEX, modul III, nr. 246/2006 – membru: Dezvoltarea

parteneriatului ştiinţific in domeniul sintezei si utilizarii
nanomaterialelor in tehnologii neconvenţionale de decontaminare a
apelor poluate – ECONAO, durata proiectului - 24 luni.
- Proiect PNCD II, nr.31093.1/14.09.2007 – asistent cercetare: Cercetări
privind utilizarea barierelor reactive la tratarea apelor reziduale

rezultate la uzinele de procesare a minereurilor uranifere – URTECH,
durata proiectului - 36 luni.
-Proiect PNCD II, nr. 21037.2/14.09.2007 – asistent cercetare:
Tehnologie energetică durabilă, în vederea promovării resurselor
minerale uranifere indigene, prin optimizar ea procedeului de purificare

a uraniului – TEDPUR ,durata proiectului - 36 luni.
- Proiect PNCD II, nr. 21074/14.09.2007 – asistent cercetare: Tehnologie

nouă de separare a uraniului prin extracţie cu solvenţi, în câmp de
ultrasunete, cu impact benefic asu pra reducerii contaminării cu uraniu a
arealului înconjurător – UEXUS, durata proiectului - 36 luni.
- Membru în secretariatul, Applied Sciences Symposium,  Bacău, 2007.

-Membru a Asociației de Promovare socială și culturală ”IMPREUNĂ”
Din anul 2007 – prezent

-Membru în comitetul de organizare - International Conference of

Applied Sciences, Chemistry and chemical engineering , Bacău, 2010,

2011, 2012 ,2013.

- Membru la Societatea de Chimie, România;
-Membru în cadrul Laboratorului de Protecţia Mediului şi
Materiale Hibride (Laboratorul de Cataliză şi Materiale
Microporoase),  Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară ,
Facultatea de Inginerie, Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din
Bacău.

Semnătura
Nicoleta  PLATON


