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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BĂDĂLUŢĂ  Nicoleta 

Adresă(e)  

Telefon(oane) -   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) nicoletadogaru@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii  

Sex F 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 
Educaţie, cercetare 

 Experienţa profesională  

Perioada februarie 2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  organizarea și desfăşurarea lucrărilor practice la disciplinele 
  Fiziologie vegetală, Ecofiziologie vegetală, Botanică  
  sistematică; elaborare lucrări de licență, participare la 
  manifestări ştiinţifice, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 
nr. 157, Bacău 

Perioada   21 februarie 2005 – februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  organizarea și desfăşurarea lucrărilor practice la disciplina  
  Anatomia omului, participarea la manifestări ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 
nr. 157, Bacău 

Educatie si formare 
Perioda 

 
11-17.02.2012, Sinaia 

Calificarea / diploma obtinuta  
  

Certificat de participare 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 
formare 

Program de formare a cadrelor  didactice universitare / Calitate, 
inovare, comunicare in sistemul de formare continua a 
didacticienilor din invatamantul superior 
Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului  

 
Perioda 

  

1‐5 august 2012, Alba-Iulia 

 
Calificarea / diploma obtinuta   

 
Certificat de participare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 
formare 

 ACADEMIA DE VARA ‐ Program de formare a cadrelor  
didactice universitare / perspective noi în didactică. Între 
centrarea pe elev și abordarea prin competențe 
 Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului  
 Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia 

 
Perioda 

 
  2006 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in Științe ale Naturii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași 

Perioda   2004 –2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Ecologie și protecţia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii aprofundate 

Perioda   2000 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de licenţă 

Perioda  
Calificarea / diploma obtinuta  
Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 
formare 

25 februarie – 22 mai 2003 
Bursă de studiu Socrate – Erasmus 

  Universitatea din Aveiro, Portugalia 
 

Perioda  
Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 
Calificarea / diploma obtinuta  
Domenii principale studiate / 
competente dobindite 
Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 
formare 

1996 – 2000 
  Studii liceale 
 
Diplomă de bacalaureat 
Limbi străine 

 
 Colegiul „Ştefan cel Mare”, judeţul Bacău 
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Perioda  
Calificarea / diploma obtinuta  
Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 
formare 
Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 
 
Aptitudini si competente 
personale 
Limba materna 

  1988 – 1996 
Certificat de absolvire a opt clase 
 

  Şcoala Generală „Ion Creangă”, judeţul Bacău 
 
Studii gimnaziale 

  

 
 
 
Română 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Autoevaluare  

Nivel european (*) 
 
 

 
Limba franceză 

             Limba engleză 

 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Foarte bine Foarte bine Bine  Bine Bine 

Foarte bine Foarte bine Bine Bine Bine 
 

Competenţe şi abilităţi sociale - aptitudini de colaborare şi de lucru în echipă, dobândite pe 
parcursul facultăţii, prin implicarea în diverse activităţi 
extraşcolare, iar ulterior prin implicarea în diverse proiecte de 
cercetare ştiinţifică naţionale ale colectivului Departamentului 
B.E.P.M 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Competenţe şi aptitudini  
  tehnice 

 - coordonarea activităţii studenţilor în cadrul lucrărilor practice, 
organizarea unor activităţi în scop umanitar în colaborare cu  
fundaţii de întrajutorare, coordonarea studenților pentru 
elaborarea lucrărilor de licență, participare activa în organizarea 
laboratorului de cercetare în domeniile microbiologie, 
fitopatologie și fiziologia plantelor, organizarea sesiunii de 
comunicări studentești ,, Biodiversitate și Tinerețe”, ediția a VI-
a, membru în colectivul de redacție al revistei ,, Studii și 
Cercetări Științifice, Seria Biologie, Editura Alma Mater, 
Bacău, membru in comitetul de organizare al unor manifestari 
stiintifice, consilierea studenților în calitate de îndrumător de an 

- aptitudini tehnice privind utilizarea aparaturii de laborator 
dobândite în urma folosirii acestora în cadrul activităților de 
cercetare 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 
 

- cunoştinţe de operare PC ( Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point, Internet) dobândite prin exerciţiu 
zilnic la calculatorul propriu  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informații suplimentare 
 
 Participare la contracte de  
 cercetare naționale 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Lucrări științifice prezentate în  
 cadrul conferințelor naționale și  
 internaționale 
 
 

 
 
- Cercetări privind stabilirea celor mai bune soluţii pentru 

fertirigare în pomicultura, prin utilizarea stimulatorului de 
creştere ASFAC-BC 0-4 şi determinarea influenţei acestuia 
asupra producţiei de fructe la speciile: măr, cireş, vişin şi prun  
nr. 11/05.05.2014 cu S.C. ROMCHIM PROTECT S.A., 
membru in echipa de cercetare  

- Cercetări privind stabilirea celor mai bune solutii pentru 
fertirigare in pomicultura, prin utilizarea stimulatorului de 
crestere ASFAC-BC 0-4 si determinarea actiunilor 
nutritionale, biostimulente si fiziologice ale acestuia nr 
7816/24.05.2013 cu S.C. ROMCHIM PROTECT S.A., 
membru in echipa de cercetare  

- Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură 

a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile  

pedoclimatice din România, (ROFRUCT), nr. 8/2009, 

Parteneriat 52154, membru in echipa de cercetare 

- Sisteme tehnologice şi sortimente în ecosisteme pomicole 

sustenabile pentru cultura afinului cu tufă înaltă, a zmeurului 

cu fructificare bianuală şi a coacăzului negru, 

(ECOTEHARB), nr. 9/2009, Parteneriat 52153, membru in 

echipa de cercetare 

- Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă 

a biotipurilor din grupa PLANTE DE VIITOR cu impact 

asupra dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură, 

(MULTIECOPLANT), nr. 10/2009, Parteneriat 52142, 

membru in echipa de cercetare 

- Valorificarea biotehnologică a potenţialului productiv la 
Hyppophae rhamnoides ssp. carpathica prin caracterizarea 
complexă a soiurilor, sursă de recolte ecologice pentru o 
agricultură durabilă (ECOHIPOCARP) contract nr. 109/2006, 
perioada 2006-2009, beneficiar MEC, membru in echipa de 
cercetare 

 
I. Lucrări ştiinţifice prezentate (autor) 

 
1. Nicoleta Bădăluţă, Gogu Ghiorghiţă, Ioan Viorel Raţi, 
Daniela Nicuţă,  Variabilitatea  morfologică  a semințelor  de 
cătină  albă recoltate din populații spontane și cultură, Ecologia 
și protecția ecosistemelor , Ediția a XI-a (EPE),  Bacău (5-7 
noiembrie 2015) 

2. Nicoleta Bădăluţă, Gogu Ghiorghiţă, Ioan Viorel Raţi, 
Cercetări privind variabilitatea unor caractere morfologice și 
biomasa fructelor false de Hippophaë rhamnoides L. recoltate din  
România, Ecologia și protecția ecosistemelor , Ediția a XI-a 
(EPE),  Bacău (5-7 noiembrie 2015) 
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Anexa 

3. Nicoleta Bădăluţă, Zenovia Olteanu, Lăcrămioara Oprică, 
Gogu  Ghiorghiţă, The Contents Variations of the Carotenoid 
Pigments and Total Lipids in Seabuckthorn False Fruit and Fruit, 
Sesiunea ştiinţifică națională cu participare internațională 
„INTERACŢIUNI MOLECULARE ÎN LUMEA VIE”, 
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie, Iași (15-
16 octombrie 2010) 
4. Nicoleta Bădăluţă, Maria Magdalena Zamfirache, 

Lăcrămioara Oprică, ZENOVIA OLTEANU, Gogu  Ghiorghiţă, 
The Monthly Dynamics of the Protein Biosynthesis in the Leaves 
Harvested from Hippophaë rhamnoides, Sesiunea ştiinţifică 
națională cu participare internațională „INTERACŢIUNI 
MOLECULARE ÎN LUMEA VIE”, Universitatea “Al. I. Cuza” 
Iaşi, Facultatea de Biologie, Iași (15-16 octombrie 2010) 
 

II. Lucrări ştiinţifice prezentate (coautor) 
 

1. Ioan Viorel Rati, Dumitra Răducanu, Nicoleta Bădăluță, 
Ionuț Stoica, 

 
Research Regarding the Influence Of ASFAC – 04 

BC Biostimulator on Cherry – Tree Nana Variety, Ecologia și 
protecția ecosistemelor, Ediția a XI-a (EPE), Bacău (5-7 noiembrie 
2015) 
2. Simona Andrei, Ioan-Viorel Raţi, Gabriel Lazăr, Dora 
Răducanu, Nicoleta Bădăluţă, Determination of Nutritional 
Actions of ASFAC BC - 04 Stimulator in Fruit Trees Culture in 
Ecological Sistem, Ecologia și protecția ecosistemelor,  Ediția a 
XI-a (EPE),  Bacău (5-7 noiembrie 2015) 
3. Rati Ioan Viorel, Dumitra Răducanu, Rosu Ana-Maria, 
Bădăluță Nicoleta, Stoica Ionut Viorel, Miron Neculai Doru, 
Nistor Ileana Denisa, Zavada Ramona Mihaela, Influence of 
ASFAC - 04 BC biostimulator in quality and productivity of sour 
and sweet cherry fruits, Ecologia si protectia ecosistemelor,  
Ediția a X-a (EPE),  Bacău, (7-9 noiembrie 2013) 
 
Lista de lucrări 

 
 


