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Curriculum vitae 

  

Informaţii personale 
  

Prenume și nume Nicoleta VARTOLOMEI 

Locul de muncă actual - 

Adresă (acasă) Str.Brădățel, nr.221, Larga, 607162, Dofteana, România 

Telefon +40 748 992827 

Fax - 

e-mail vartolomeinicoleta28@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data/ locul naşterii 28 noiembrie 1982 / Tg. Ocna 
  

Educaţie şi formare 
  

Perioada 1 octombrie 2011 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Titlul tezei Influenţa adaosului de pudră de măceşe asupra reologiei aluatului şi a calității 
pâinii 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia panificației, analiza statistică a datelor experimentale / 

Planificare, efectuare şi coordonare cercetare, redactare teză și lucrări ştiinţifice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

Instituţie de învăţământ superior şi organizatoare de şcoală doctorală 
  

Perioada 1 octombrie 2006 – 18 iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Master / Diploma de master Chimia și ingineria prelucrării și valorificării 
produselor naturale 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Lucrarea de disertaţie cu titlul Cercetări privind influenţa fibrelor alimentare 
asupra produselor de panificaţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Inginerie 

  

Perioada Octombie 2001 – iulie  2006 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă de inginer diplomat Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor 
Alimentare 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Lucrarea de diplomă cu titlul Stabilirea parametrilor optimi ce influenţează 
proprietăţile reologice  ale aluatului format din făină de grâu, fibre alimentare de 
orz şi zer 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Inginerie 

  

Perioada Februarie 2007 – iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire DPPD 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, pedagogie, metodică şi practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
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Perioada 15 ianuarie – 9 aprilie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Atestat stagiu student Erasmus - Socrates 

Discipline principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Protecția Mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Wageningen, Olanda 

  

Experienţa profesională 
  

Perioada 25 februarie 2007 – 1 februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare: 

• seminarii, proiecte de an, lucrări de laborator, lucrări practice (Tehnologii şi 
utilaje în industria morăritului şi panificaţiei, Tehnologii şi utilaje în industria 
laptelui, Tehnologii generale în industria alimentară) 

• coordonarea proiectelor/lucrărilor de finalizare a studiilor 

• elaborarea de îndrumare de laborator/proiect /seminar 

• elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora 

• participare la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale 

• activităţi în cadrul centrelor de cercetare 

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

Perioada 1 octombrie 2006 – 25 februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 

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

Activitate ştiinţifică • 2 lucrări ştiinţifice publicate în reviste Web of Science 

• 8 lucrări ştiinţifice publicate în reviste BDI 

• 13 lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferințelor (Proceedings) 

• 21 articole publicate în reviste de popularizare a științei 

• 34 participări la conferinţe naționale și internaționale 

• 1 participare la Salonul de inventică UGAL Invent 

• 1 îndrumar de laborator pentru uzul studenţilor 

• 4 cărţi de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS 

• membră (2006-2015) a Centrului de Cercetare Inginerie Alimentară, Chimică 
şi Biochimică, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

• 1 cerere de brevet de invenție înregistrată: Pâine din făină de grâu cu adaos 
de pudră de măceșe și procedeu de obținere a acesteia, nr. A/00697/2018 
din 19.09.2018; rezumatul publicat în BOPI nr. 3/2020, p. 16. 

  

Domenii de competenţă 
profesională 

Tehnologii şi utilaje în industria morăritului şi panificaţiei 

  

Aptitudini şi competenţe personale 
  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză C1 C2 B2 B2 C1 

Limba engleză B2 B2 A2 A2 B2 
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, postul ocupat presupunând o 
colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul dialogului cu 
studenţii, capacitate de asimiliare noi informaţii şi abilităţi, disponibilitate pentru 
implicare în activităţi socio-culturale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare manifestări ştiinţifice: 

• membru în echipa de organizare a conferinţei internaţionale „International 
Conference of Applied Sciences”, Chemistry and Engineering Chemistry-
CISA, ediţiile 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 

• membru în echipa de organizare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, din anul 2011 până 2015. 

• organizator în cadrul unor vizite/excursii pentru documentare de specialitate, 
la unităţi de profil din Bacău, cât şi din ţară, cu studenţii din anii terminali în 
vederea elaborării lucrărilor de diplomă / licenţă / disertaţie 

Organizarea procesului  de învăţământ: 

• membru în echipa de întocmire a dosarelor de obţinere a autorizaţiilor de 
funcţionare provizorie, de acreditare şi de reacreditare, după caz, a 
programelor de studii pentru învăţământul universitar de licenţă a 
specializărilor din cadrul Departamentului ICA.  

• îndrumarea studenţilor pentru realizarea lucrărilor de diplomă / licenţă la 
specializările IPA şi IB 

• îndrumător de an la specializarea IPA 

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini pentru utilizarea aparaturii şi instalaţiilor de laborator aferente 
disciplinelor de specialitate din cadrul planului de învăţământ al specializărilor 
Ingineria Produselor Alimentare şi Inginerie Biochimică 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC: prelucrări Word, MS Office (Power Point, Excel), Corel Draw, Adobe 
Acrobat,Internet Explorer, Outlook Expres etc. la nivel de utilizator 

Alte competențe și aptitudini Hobby: muzica bizantină, grădinărit, lectură, sport (aerobic). 

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 
  

Apartenenţă la asociaţii profe-
sionale / platforme tehnologice 

➢ Membră în Societatea de Chimie din România 

➢ Membră în Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România 
(ASIAR) 

➢ Membră în Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România 

➢ Membră în European Association for Chemical and Molecular Sciences                                              
  

Stagiu de predare internațional ➢ Stagiu de predare (TS) Universitatea din Valladolid (Palencia, Spania)   
  

 
 
25 august 2020      Drd. ing. Nicoleta VARTOLOMEI 

          


