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CURRICULUM VITAE 

  

INFORMAŢII PERSONALE  
  
Nume  Filcenco – Olteanu, Antoneta, Constantina 
Adresă(e)  Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse 

Radioactive INCDMRR-ICPMRR Bucuresti, B-dul Carol I , nr.70 , sector 
2 , 020917.  

 

Telefon(oane) Fix: +40213152341  
 

Mobil: +04 0722235527    
Fax(uri)  

 +40 213131258  
 

E-mail(uri) antonetafilcenco@yahoo.ro  
Naţionalitate Romana 
Data naşterii 29.01.1970 

  
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
  
Perioada 2016 –prezent, 
Numele şi adresa angajatorului  Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse 

Radioactive – INCDMRR - ICPMRR Bucuresti, B-dul Carol I,  nr.70 , sector 2 
, Bucuresti, cod postal 020917.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare 
Funcţia sau postul ocupat  
 
 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Cercetator stiintific gr II, Sef Laborator Tehnici si tehnologii de procesare 
resurse minerale, Responsabil pentru Sistemul de Management Integrat 
 
 Cercetator stiintific gr II/ Sef Laborator Tehnici si tehnologii de procesare 
resurse minerale 
Cercetari in domeniul metalelor rare, pretioase si radioactive,  tehnologii 
pentru decontaminarea apelor uzate / soluri , intensificarea proceselor chimice 
prin utilizarea ultrasunetelor. 
Experienta in management si logistica ca urmare a formarii profesionale 
dobandite la locul de munca prin coordonarea activitatii de cercetare din 
cadrul laboratorului. 
 
 Responsabil Managementul Sistemului Integrat  
Conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de 
management al sistemului integrat calitate-mediu securitatea informatiei in 
cadrul INCDMRR – ICPMRR. 

 
 
 

 

Coordonarea si urmarirea programului de audit anual, pregatirea auditurilor 
de supraveghere si / sau certificare /recertificare, autorizare /reautorizare, etc 
Audit intern ISO 9001:2015; 14001:2015; 27001:2013 
Mentinerea si imbunatatirea sistemului de Management Integrat 

           Perioada  
Numele şi adresa angajatorului  

2012 –2016, 
 
 Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse 
Radioactive – INCDMRR - ICPMRR Bucuresti, B-dul Carol I,  nr.70 , sector 
2 , Bucuresti, cod postal 020917 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare – dezvoltare 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific gr II, Responsabil pentru Sistemul de Management 
Integrat 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetator stiintific gr II, 
Cercetari fundamentale si aplicative  atat in domeniul procesarii si purificarii 
metalelor rare, pretioase si radioactive, cat si in domeniul tehnologiilor pentru 
decontaminarea apelor uzate si a solurilor. 
 
Responsabil pentru Sistemul de Management Integrat 
 
Elaborarea manualului sistemului integrat calitate, mediu securitatea 
informatiei; 
Coordonarea activitatii de elaborare a procedurilor de sistem completate de 
procedurile operationale; 
Tinerea sub control a activitatilor de implementare, mentinere si imbunatatire 
a sistemului de Management Integrat 
Instruirea personalului; 
Audit intern ISO 9001:2008; 14001:2005; 27001:2006 
Dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de 
urgenta; etc 

  
Perioada  
Numele şi adresa angajatorului  

2010 –2012, 
 
 Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse 
Radioactive – INCDMRR - ICPMRR Bucuresti, B-dul Carol I,  nr.70 , sector 
2 , Bucuresti, cod postal 020917. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare 
 
 
Funcţia sau postul ocupat 

Sef Compartiment Management Integrat Calitate, Mediu, Securitatea 
Informatiei, Responsabil Radioprotectie si Protectia Muncii,  Responsabil 
probleme OSIM 
Cercetator stiintific gr II, 

  
Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetator stiintific gr II, 

Cercetari fundamentale si aplicative  atat in domeniul procesarii si purificarii 
metalelor rare, pretioase si radioactive, cat si in domeniul tehnologiilor pentru 
decontaminarea apelor uzate si a solurilor,  intensificarea proceselor chimice 
prin utilizarea ultrasunetelor. 
 
Sef Compartiment Management Integrat Calitate, Mediu, Securitatea 
Informatiei, Responsabil Radioprotectie si Protectia Muncii,  Responsabil 
probleme OSIM 
 
Coordonarea activitatii de elaborare a procedurilor de sistem si a  procedurilor 
operationale; 
Tinerea sub control a activitatilor de implementare, mentinere si imbunatatire 
a sistemului de Management Integrat 
Instruirea personalului; 
Audit intern ISO 9001:2008; 14001:2005; 27001:2006 
 

Perioada 1995 –2012, 
Numele şi adresa angajatorului  Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse 

Radioactive – INCDMRR - ICPMRR Bucuresti, B-dul Carol I,  nr.70 , sector 2 
, Bucuresti, cod postal 020917.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare 
Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific gr III, 



3 
 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetari fundamentale si applicative in domeniul metalelor rare, pretioase si 
radioactive, pentru obtinerea concentratelor / metalelor  de puritate avansata,  
tehnologii pentru decontaminarea apelor uzate si a solurilor utilizand 
nanomateriale. 
 

Perioada  1989 –1990, 
  
Numele şi adresa angajatorului  Exploatarea Miniera Bihor, Oras Dr. P. Groza, Jud. Bihor 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Exploatare si preparare minereuri 
Funcţia sau postul ocupat Operator preparare 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Operator flux tehnologic de obtinere a concentratelor de bismut 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

  
 
Perioada  

 
1.10.2007 – 14.05.2010 

Numele instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicata si 
stiinta Materialelor, Str. Polizu, nr.1 - 7,  cod 011061,  sector 1, Bucuresti, 
corp L015  

Domeniul studiat  Inginerie Chimica 
 

Ddiploma obţinută Doctor  in stiinte ingineresti / inginerie chimica 
 Diploma Nr. 82/30.08.2010 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

nivel 6 CISE, domeniul 0711 

Perioada  1.10.2006 – 15.03.2008 
Numele instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicata si 
stiinta Materialelor, Str. Polizu, nr.1 - 7,  cod 011061,  sector 1, Bucuresti, 
corp L015  

Domeniul studiat  Separari si purificari avansate - Master Inginerie Chimica 
  

diploma obţinută Diploma Master: Separari si purificari avansate, Nr. 667/20.10.2008 
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

nivel  5 CISE, domeniul 0711 

Perioada  
 

1.10.1990 – 15.07.1995 

Numele instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicata si 
stiinta Materialelor, Str. Polizu, nr.1 - 7,  cod 011061,  sector 1, Bucuresti, 
corp L015  

Domeniul studiat  Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice 
 

Diploma obţinută Diploma  Licenta Inginer chimist : 
Diploma de licenta nr. 4825/9.12.1995 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

nivel 5 CISE,  domeniul 07 
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Alte cursuri de formare profesionala 
 
Perioada  

 
 
 
17 – 20.02.2011 

Numele instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Societatea de consultanta si training  - Expert Audit Group 

Domeniul studiat  Curs de perfectionare -Managementul Proiectelor pentru Accesarea 
Fondurilor Europene”  
Realizarea si implementarea proiectelor, estimarea si bugetarea costurilor, 
estimarea si asigurarea resurselor; gestionarea si controlul utilizarii resurselor; 
planificare si controlul achizitiilor si contractelor; mnagementul contractelor, 
managementul riscului 

Diploma obţinută Manager de proiect/ Diploma Seria F 0207559/11.03.2011 
 

  
Perioada (de la – până la) 17 – 21.05.2010 
Numele instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

SRAC Bucuresti, str. Vasile Parvan nr 14, sector 1, cod postal 010216 

Domeniul studiat  - Curs de formare auditori interni Calitate – Mediu, 
-Abordarea procesuala  
- Sisteme de management conform standardelor de referinta ISO 9001: 2008 
si ISO 14001:2004  
  -Principii de auditare, proceduri, procese, tehnici de audit, competente. 

Diploma obţinută Auditor intern Calitate-Mediu. 
Diploma Seria F 0207559/11.03.2011 

 
 

 

Perioada  28-29.07.2010 
Numele  instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  
 
Domeniul studiat 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Urbania, Str. Mogoş Vornicul nr. 3A, 
Sector 2, Bucureşti 
 
 
 
- Curs de “Managementul Securitatii Informatiei”, 

 Modalitati de implementare si documentare a unui sistem de management al 
securitatii informationale,  
Managementul riscurilor de securitate informationala 
Tehnici de audit, coordonarea si conducerea unei echipe de audit, 
documentarea auditului, de la planificare la raportul de audit. 

Diploma obţinută Auditor intern “Securitatea informatiei” 
  Diploma Seria U, Nr. 204/30.07.2010 

  
  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Capacitate de adaptare excelenta. 
Dorinta de perfectionare continua.  
Atitudine pozitiva, creativitate, devotament, seriozitate. 
Deprinderi practice si tehnice dezvoltate. 

  
Limba(ile) maternă(e) Romana 
Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) 

 

Citit Vorbit Scris 
C1 C1 C1 
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Competenţe şi aptitudini sociale 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 

Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, seriozitate, deschidere spre 
nou. 
Leadership, spirit organizatoric si  aptitudini de coordonare . Experienta  
foarte buna a managementului de proiect si a echipei prin coordonarea / 
colaborarea a peste 100 proiecte de cercetare. 
Capacitate de autoperfectionare . 

  
Aptitudini şi competenţe tehnice 

 
O buna stapanire a pachetelor: Microsoft Office: Word, Excel, PPT –avansat; 
CorelDRAW - avansat  

   Spirit tehnic dezvoltat 
Permis(e) de conducere  Categoria B - 1997 

  
Informaţii suplimentare Autor/coautor a 3 carti, 5 brevete de inventie, peste 70 de articole publicate in 

reviste indexate in baze de date si proceeding-uri la manifestari stiintifice. 
Membru al Societatii Romane de Inginerie Chimica 
 

Anexe Lista publicatii (selectiv)  
  

 
20.04.2017 

Lista publicatii (selectiv) 
 
 1. Lista carti publicate (selectiv) 
 

1. Eco-tehnologie pentru recuperarea selectiva a aurului – Solubilizare, Cinetica, Transfer de masa” A. Filcenco Olteanu, 
E. Panturu, R Radulescu , Editura PIM Iasi , 2011, ISBN 978-606-13-0287-1 (Recunoscuta CNCSIS), 

2. „Eco-tehnologie pentru recuperarea selectiva a aurului - Schimbul ionic – Modelarea statistica a procesului” A. 
Filcenco Olteanu, E. Panturu, R Radulescu , Editura PIM Iasi , 2011, ISBN 978-606-13-0351-9 (Recunoscuta CNCSIS), 

 
 2. Lista brevete de inventie (selectiv) 
 

1. Panturu Eugenia, Radulescu Rozalia, Filip Gheorghe, Georgescu Dan, Aurelian Florian, Filcenco – Olteanu Antoneta, 
Grigoras Luci  „Procedeu  de  desorbtie a  uraniului  de  pe  rasinile  schimbatoare  de  ioni  sub  efectul  ultrasunetelor”, 
Brevet de inventie nr. 122767/29.01.2010 

2. Panturu Eugenia, Radulescu Rozalia, Filcenco – Olteanu Antoneta, „Procedeu de intensificare a decontaminarii chimice a  
solurilor poluate radioactiv, utilizând ultrasunetele” - Brevet de inventie nr. 123554/30.08.2013 

 
 3. Lista articole ISI publicate (selectiv) 
 
1. “The Decontamination of Uranium Polluted Soil Using Mushrooms”, A.D., Radu, E. Panţuru, A.,Woinwrovschy, A. 

Filcenco-Olteanu, Revista de Chimie, 2016, 67,7, p.1318-1321, (factor impact 0,81) 
2. “Experimental process analysis and mathematical modelling for selective gold leaching from slag through wet chlorination” 

A. Filcenco – Olteanu, T. Dobre, E. Panturu,D.A. Radu, A. Akcil, Hydrometallurgy 144–145 (2014) 170–185, ISSN 0304-
386X, (factor impact 2.17)  

3. „Uranium (VI) adsorption equilibrum on Purolite resin SGA 600U/3472” A. Botez, T. Dobre, E. Panturu, A. Filcenco-
Olteanu, Central European Journal of Chemistry , ISSN: 1644-3624 (Online), 2014, ( factor impact 1,167) 

 
4. Lista proiecte coordonate /colaborare (selectiv) 
 
1. Improve Resource Efficiency and Minimize Environmental Footprint [REMinE] – 2016-2018 – proiect international   
2. PROGRAM NUCLEU - VAREMED C 12N/2009/AAd 1/2015/“ Sistem integrat de recuperare a metalelor rare din deşeuri 

electrice şi electronice în corelaţie cu politicile de mediu europene” 
3. PROGRAM NUCLEU - VAREMED C 12N/2009/ AAd 2/2013 - AAd 1/2014/ „Valorificarea durabila a resurselor de 

uraniu din depozite de steril, prin metode intensive”  
 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Adriana+Botez%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Tanase+Dobre%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Eugenia+Panturu%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Antoaneta+Filcenco-Olteanu%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Antoaneta+Filcenco-Olteanu%22�
http://link.springer.com/journal/11532�

