
Pagina 1 - Curriculum vitae al  
Vitan Nicoleta 

 

 

 

  

 
 

Curriculum vitae  
Europass 

  

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume Vitan Nicoleta 

Adresa B-dul Biruinței 102, PANTELIMON, jud ILFOV, 077145, ROMANIA 

                                               Telefon    +40213522046 
E-mail nvitan@imnr.ro 

 
Experiența profesională 

 
                                               Perioada 
 
                     Funcţia sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 
 

         Numele și adresa angajatorului 

 
 
2020 – prezent 
 
Asistent de cercetare 
  

      - efectuarea de operații de execuție și analize prin metode volumetrice și gravimetrice 
(determinarea : sulfului total, sulfatului, fierului total, fierului bivalent, siliciului, argintului, cuprului, 
staniului, plumbului, zincului, zirconiului, amoniului), umiditate, pierderea la calcinare. 

  -- participarea la realizarea documentației sistemului de management al calității, conform SR EN 
ISO/CEI 17025:2018 (laborator acreditat RENAR), precum și conform SR EN ISO 9001:2015 

  -- respectarea instrucțiunilor cu privire la funcționarea, exploatarea, întreținerea instalațiilor, utilajelor 
și mașinilor în condiții de siguranță 
 
   Institutul național de cercetare- dezvoltare pentru metale neferoase și rare (INCDMNR-IMNR) -   

Laborator Analize 
 
 

Perioada 2018 – 2020 
Funcţia sau postul ocupat Tehnician chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -efectuarea de măsuri, analize, operații de execuție 
   -respectă instrucțiunile cu privire la funcționarea, exploatarea , întreținerea utilajelor în condiții de 

siguranță 
   -participă la proiecte asigurând realizarea de operații de execuție conform planului de lucru pentru 

bunul mers al activităților de cercetare-dezvoltare-inovare al personalului de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Institutul național de cercetare- dezvoltare pentru metale neferoase și rare (INCDMNR- IMNR) - 

Laborator Analize 

Perioada 2013 – 2018 
Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - efectuarea de tratamente, vaccinări, diverse operații în cabinet veterinar. 
- atribuţii specifice comerţului cu produse veterinare desfăşurat în farmacie veterinară. 

 

Educaţie şi formare  
Perioada 

 
Octombrie 2020-prezent 
Student doctorand la Școala doctorală Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea 
Politehnica, București 

Perioada 
  

2018- 2020 
Master la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Specializare „Știința și ingineria 
materialelor oxidice și nanomateriale”, Universitatea Politehnica, București - Diploma de master  

Perioada  
 

2007 – 2013 
Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti 

Perioada 2003 – 2007  
Liceul Teoretic „Tudor Vianu”, Giurgiu, Profil: Matematică - Informatică 
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Cursuri 

 

 
 
                      
      

 Sesiune de instruire “Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și 
promovarea sistemului de cercetare și educație din România”, (2020). 

 Curs „Standardul SR EN ISO/ IEC 17025:2018. Prezentarea cerințelor”, organizat de 
FiaTest București, (2019). 

 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE în 
cadrul proiectului “Fonduri Europene pentru Tineri”, organizat de Asociația TINERI 
PENTRU EDUCAȚIE ȘI SOCIETATE, (2018). 

 Curs de contabilitate în partidă simplă Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului 
Feminin (ADAF), București (2015). 

 Curs de prim-ajutor organizat de către Asociația React și Vodafone Romania în 
parteneriat cu IGSU, Ministerul Sănătății și STS, în cadrul campaniei "O viața poate 
depinde de tine", București 

            Aptitudini şi competenţe        
personale 

 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1  Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  
Competente şi apitudini de 

utilizare a calculatorului 
 

Diploma – atestat de competenţe profesionale, specializare Informatică, (2007) 

Participări la conferințe  
 N. Vitan, L. Licu, P. Capotă, Quantitative phase analysis of chemical compound, carried 

out by ICP-OES, 2nd International Conference on Emerging Technologies in Materials 
Engineering, 6-8 Noiembrie 2019, București, România 

 
 I.Măcărescu, I.Anasiei , N. Vitan , M. Ghiţă, A. Matei, „Potential use of pyrite waste as 

cement replacement”, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials 
Engineering, 29-30 octombrie 2020, București 

 

Membru în echipa de lucru a 
proiectului 

 
1. PN19190101 „Structuri 3D pe bază de materiale avansate prin fabricare aditivă, cu aplicații de 

mediu și stocare de energie” 
2. PN19190201 „Soluții tehnologice inovative pentru obținerea oxizilor cu entropie înalta cu 

conținut de pământuri rare” 
3. PN 19190401 „Cercetări privind obținerea de arhitecturi oxidice multistrat pentru substituția 

materialelor critice utilizate în medii înalt corozive” 
4. PN19190501 „Procese elelctrochimice inovative cu aplicații în ingineria suprafețelor și 

recuperarea metalelor neferoase” 
5. „Integrated eco-technology for a selective recovery of base and precious metals in Cu and Pb 

mining by-products” (MINTECO), PN III 3.2 Horizon 2020 ERA-MIN2 
6. “FAST and Nano-Enabled Smart Materials, Structures and Systems for Energy Harvesting”, 

FAST SMART, H2020- ID: 862289 
7. „Near-zero-waste recycling of low-grade sulphidic mining waste for critical-metal, mineral and 

construction raw-material production in a circular economy” 
 
 
 

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 


