
 
Curriculum vitae

 

 
Informa ţii personale  

Nume / Prenume Măluţan TEODOR 

Adresă(e) Loc. Valea Adîncă, Str. Cicoarei 13c, com. Miroslava, jud. Iaşi, 
România  

E-mail(uri) thmalu@tuiasi.ro; thmalu2000@yahoo.fr  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 15.11.1964 

   

Experienţa profesională  

Funcţia sau postul ocupat / Perioada Profesor / Oct.  2009 – prezent 
Conferentiar / Februarie  2003 – octombrie  2009 

 Sef  lucrari / Februarie  1997 – februarie  2003 

 Asistent  / octombrie 1992 – februarie 1997 

 Preparator /   februarie 1991 – octombrie 1992 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie 
Chimică şi Protecţia Mediului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Studii   

Activitate didactică şi de cercetare în învăţământul superior de 
inginerie chimică 
 

Calificarea / diploma obţinută / Perioada Diploma de master  / 2005-2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe  

Master in Managementul asigurarii calitatii in institutiile publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi  

Calificarea / diploma obţinută / Perioada Bursa postdoctorala / Ian 2001 – dec 2001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de perfecţionare / schimb de experienţă / activitate de 
cercetare în domeniul termodinamica fluidelor supercritice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  Universitatea Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Franta 

Calificarea / diploma obţinută / Perioada Studii doctorale / Diploma de doctor / 1990 – 1998 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în Chimie, specializarea Chimia celulozei, ligninei si a 
substantelor insotitoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi  
Facultatea de Chimie Industrială şi Protecţia Mediului 

Calificarea / diploma obţinută / Perioada Diplomă de inginer / Sept.1991 – iunie 1993 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer chimist / Specializarea  “Tehnologia celulozei, hartiei si 
fibrelor artificiale”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi  
Facultatea de Chimie Industrială 

Calificarea / diploma obţinută / Perioada Diplomă de inginer  / Sept.1984 – iunie 1989 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe  

Inginer chimist / Specializarea  “Tehnologie chimica organica”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi”  Iaşi, Facultatea de Chimie 
Industrială  

Aptitudini şi competenţe personale 
 

Limba(i) maternă(e)   Română 
Înţelegere Vorbire  Scriere  Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare  

Nivel european (*) 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independen

t 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Franceză B
2 

Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
experiment

at 
B2 

Utilizator 
independen

t 
C1 

Utilizator 
experimentat

B2 
Utilizator 

independent 

 
  Competenţe şi abilităţi sociale 

Capacitate de coordonare şi comunicare 
Spirit de echipă, coordonare şi motivare colaboratori 
Adaptabilitate la diverse medii socio-culturale, flexibilitate la 
schimbare. 
Evaluare competenţe profesionale colaboratori/cursanţi 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea activităţilor de formare şi coordonarea echipelor de cercetare ca 
urmare a experienţei acumulate la catedră 
Planificarea şi organizarea activităţii proiectelor 
- Membru al Comitetului de Organizare a celui de-al XI-lea 
Simpozion Internaţional Cellulose Chemistry and Technology  Iaşi 12-
14 sept.  1995,  
- Membru al Comitetului de Organizare a celui de-al XII-lea 
Simpozion Internaţional Cellulose Chemistry and Technology  Iaşi 21-
23 sept. 1999,  
- Membru al Comitetului de Organizare a celui de-al XIII-lea 
Simpozion Internaţional Cellulose Chemistry and Technology  Iaşi 3-5 
sept. 2003. 
- Membru al Comitetului de organizarea al celui- de-al III- lea 
Seminar româno-italian de  celuloza si hartie, Iasi, 13-15 noiembrie 
2002. 
- Membru al Comitetului de organizarea al celui- de-al IV- lea 
Seminar româno-italian de  celuloza si hartie, Iasi, 3-5 septembrie 
2003. 
- Presedintele comitetului de organizare a manifestarilor stiintifice: 
Conferinta Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia mediului 
(2008, 2009,2010,2011) 
- Secretar stiintific al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia 
mediului (2008-2012) 
- Prodecan al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia mediului 
(2012-2018) 
- Decan al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia mediului 
(2018-prezent) 

Competenţe şi aptitudini tehnice Conducere doctorat in domeniul Inginerie Chimica (din 2010) 
Publicare lucrări cu caracter tehnico-ştiinţific în publicaţii de 
specialitate interne şi internaţionale. 
Coordonare proiecte de cercetare în domeniul celulozei şi hârtiei 
Abilit ăţi de utilizare a echipamentelor specifice de laborator:  analize 
chimice,  spectrofotometrie, microscopie optică. 

Comptenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe de operare PC (MS Office: Word, Excel, Power Point, Internet 
Explorer, Matcad, Origin, Chem Draw, Hyperchem, Merlin, Image-
Pro) 

Alte competenţe şi aptitudini Formare de specialişti în domeniul celuloză, hârtie, poligrafie. 



Informaţii suplimentare Cărţi, cursuri universitare şi manuale de lucrări practice: 6 
Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: 122, din care: 52 articole 
publicate  in reviste cotate ISI,  46 articole publicate in reviste cotate B+, B sau 
C, 24 lucrări publicate in volumee unor manifestari stiintifice internationale si 
nationale, participări la manifestări ştiinţifice 34. 
Număr citări în reviste cotate ISI: 529 
Număr contracte de cercetare ştiinţifică: 31  
Director / Responsabil granturi:  cu finanţare internă: 4 
Membru in echipa de cercetare granturi:  cu finanţare externă: 2 (FP6, FP7);  cu 
finanţare internă: 25 (PED, POR, PNII-PC, CEEX, CERES, etc) 

 

 Managing Editor  - Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Sectiuna CHIMIE SI 
INGINERIE CHIMICA, (2008-2016) 
Membru in colegiul de redactie - Revista de Celuloza şi Hârtie (2009-prezent) 

 
 
14.04.2021         Semnătura, 


