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Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Raducanu Dumitra 

Adresa  - 

E-mail  

Telefon 

 dora.raducanu@ub.ro ; dumitra_manea@yahoo.com 

 

 

Cetatenia  română 

Data nasterii  - 

 Sex  F. 

Locul de munca vizat / 

 Aria ocupationala 

 Universitatea,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, 

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protectia Mediului, 

Educaţie şi Cercetare Ştiinţifică 

 

Experienta profesională 

Perioda  2004 - prezent 

Functia sau postul ocupat  Asistent univ dr 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Lucrări practice, seminarii  

Numele si adresa 

angajatorului  

 Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău, Facultatea de Ştiinţe 

Calea Marasesti, nr 157,  Bacău 

Tipul activitatii sau sectorul 

de activitate 

 Invățământ-cercetare 

Perioda  2003 - 2004  

Functia sau postul ocupat  Preparator universitar 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 lucrari practice 

Numele si adresa 

angajatorului  

 Universitatea,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, Catedra 

de Biologie 

Tipul activitatii sau sectorul 

de activitate 

 Invățământ-cercetare 

Perioda  1999 - 2002 

Functia sau postul ocupat  Profesor Biologie 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Invățământ 

Numele si adresa 

angajatorului  

 Liceul Teoretic ,,Paul Bujor’’ Beresti, jud Galați 

Tipul activitatii sau sectorul  Invățământ 

mailto:dora.raducanu@ub.ro
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de activitate 

 

 

Educatie si formare 

Perioda  2012-2014 

Calificarea / diploma 

obtinuta 

 Doctor in domeniul Ingineria Mediului cu tema ,, Studii ecotoxicologice 

privind nămolul de epurare stabilizat anaerob” 

Domenii principale studiate 

/ competente dobindite 

 Ingineria Mediului  

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău,  

 

Perioda 

  

14‐18 decembrie 2013 

Calificarea / diploma 

obtinuta 

 Certificat de absolvire – Auditor în domeniul calităţii – în cadrul proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/62249 – Calitate europeană în învăţământul superior 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Universitatea Naţională de Apărare 

„Carol I” şi PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA 

 

Perioda  9-15 iunie 2013 

Calificarea / diploma 

obtinuta 

 Diploma de participare la Academia de vară – Perspective noi în didactică. 

De la centrarea pe elev la abordarea prin competenţe – în cadrul Proiectului 

POSDRU – Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 

didacticienilor din învăţământul superior 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

  

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Perioda  Iunie 2008 

Calificarea / diploma 

obtinuta 

  

Domenii principale studiate 

/ competente dobindite 

  

Informarea si educarea despre mediul inconjurator 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

  

Sociedade Galega do Medio Ambiente Sogama 

Perioda  1.02. – 30.05. 2003  

Calificarea / diploma 

obtinuta 

 Stagiu de formare şi cercetare in domeniul Microbiologie / Certificat de 

absolvire 

Domenii principale studiate 

/ competente dobindite 

 
Microbiologie générale, Ingénierie moléculaire des microorganismes 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 

Universitatea ”Paul Sabatier” Toulouse, Franţa 

Perioda  2001 - 2002 

Calificarea / diploma 

obtinuta 

 
Studii postuniversitare/ diploma de master 

Domenii principale studiate  Protecţia si valorificarea resurselor biologice 
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/ competente dobindite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău, Facultatea de Ştiinţe, 

Catedra de Biologie 

Perioda  august 2000 

Calificarea / diploma 

obtinuta 

 Definitivat in invatamant 

Domenii principale studiate 

/ competente dobindite 

 Metodica predarii biologiei; pedagogie 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie 

Perioda  1994 - 1998 

Calificarea / diploma 

obtinuta 
 Biolog 

Domenii principale studiate 

/ competente dobindite  Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Biologie 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău 

Perioda  1990 - 1994 

Calificarea / diploma 

obtinuta 
 Diplomă de Bacalaureat 

Domenii principale studiate 

/ competente dobindite 
 secția Chimie – Biologie 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Grup Scolar nr 2, Galați 

   

 Aptitudini si competente 

personale 

Limba materna  Precizati  limba  materna - Română 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilitati de 

ascultare 

Abilitati de 

citire 

Interactiune Exprimare  

Limba franceză    A2  A2  A1  A1  A1 

Engleza   B2  B2  B2  B2  B2 
(*) 

Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

 

Competente si abilități  

sociale 

 Aptitudini de colaborare şi de lucru în echipă in cadrul proiectelor de 

cercetare, implicarea activă in cadrul diverselor activitați știintifice, sociale 

și de cercetare; voluntariat în diverse activităţi cu impact în societatea civilă 

concretizate in proiectele realizate in cadrul Centrului Inter-Mediu, Bacău  
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Competente si aptitudini 

organizatorice 

 Coordonare activitati de cercetare in  elaborarea lucrărilor de licență, 

participare activă în organizarea laboratorului de cercetare în domeniile 

microbiologie, fitopatologie si fiziologia plantelor,  organizarea sesiunii de 

comunicări studențești,, Biodiversitate si Tinerețe, ediția a-III-a  

 

Competente tehnice  Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet), folosirea 

aparaturii de laborator 

 

Permis de conducere  Categoria B 

 

Informații suplimentare  Membru in societăți științifice - Societatea de Limnologie din 2004;  

Membru in colectivul de redacție al  revistei ,, Studii si Cercetări Stiintifice, 

Seria Biologie, Editura Alma Mater, Bacău. 

Membru in comitetul de organizare al unor manifestări știintifice (Sesiunea 

stiintifică -Ecologia și protecția ecosistemelor acvatice 31 oct.-1 nov 2003, 

Universitatea din Bacău.; Biologia si dezvoltarea durabilă, 10-12 iunie 

2004, Universitatea din Bacău,;  Ecologia si protectia ecosistemelor - 4 – 5 

nov. 2005, Universitatea din Bacău,; Ecologia si protectia ecosistemelor - 6 

– 7 nov 2008,Universitatea din Bacău,  Simpozion Național ,,Train the 

Teacher,, 23-24 nov Bacau 2007 . 
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