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Curriculum vitae 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume SCARLAT Iuliana Pamela 

Adresă Strada Aleea zorelelor, nr. 4A, Bl M12, Sc B, et 3, Ap 90, sector 6, Bucureşti, cod postal 014182, 
România 

Telefon(oane) Fix:  (40-31) 80 76 798 Mobil:  (40-072) 40 26 234 

E-mail scarlatpamela@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 18.12.1979 

Sex 
Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 
 

Experienţa profesională

F 
Expert junior 

Perioada Din noiembrie 2006 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Cercetari privind abordarea manageriale a problematicii de prevenire si protectie 
Lector in cadrul cursurilor de securitate si sanatate in  munca  
Lucrări în domeniu, efectuare analize microbiologice: probe de aer,  probe de apă, alte analize, lucrări 
privind mediul înconjurător şi mediul de muncă pentru instituţii şi clienţi 
Evaluari de risc 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont”, 
Bd. Ghencea nr. 35A, Sector 6, Bucureşti, România  

  Tel.: (40-21) 313 17 20 - Fax (40-21) 315 78 22 - E-mail: office@inpm.ro  

Website: www.inpm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  

Educaţie şi formare 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

1.10.2014- prezent 

Doctoranda la Scoala Doctorala de Biologie din Bucuresti – Universitatea Bucuresti 

Contributii la evaluarea riscului biologic privind sanatatea personalului din muzee si depozite de 

patrimoniu 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării /Universitatea din Bucureşti – Facultatea De Biologie din Bucuresti 

 

27.01.2014 - 07.02.2014 

Certificat de absolvire CNFPA  – cod COR 226303 / Curs de Coordonator in materie de securitate 

si sanatate in munca 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la ssm in domeniul situatiilor de urgenta; organizarea activitatii 

de prevenire si protectie 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării / INCDPM Alexandru Darabont 

Perioada 03.12.2012-05.12.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare de formatori folosind tehnici de e-learning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Roman de Cercetari Economico - Sociale si Sondaje IRECSON 
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Perioada 11.06.2012-20.06.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire CNFPA  SPECIALIST IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 
cod COR 226302 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la ssm in domeniul situatiilor de urgenta; organizarea activitatii 
de prevenire si protectie ; instruirea personalului pe probleme de sanatate si securitate in munca 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei/Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului / INCDPM 
Alexandru Darabont 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 23.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Alternatives Identification and Assessment 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institute for International Research, Development, Evaluatin and Counselling /  Kooperationsstelle 
Hamburg IFE 

Perioada 15.02.2011-02.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire CNFPA  Formator cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnica comunicarii, Tehnica predarii  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei/Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului/ Euro 
Best Team SRL  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada  18-21 noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect/Certificat de absolvire CNFPA  cod COR 241919 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei/Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului/S.C. Dotis 
Training S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Genetica, Microbiologie, Biotehnologie/ Diploma de Master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- analiza genetica  
- genetica & taxonomia microorganismelor biotehnologice 
- microbiologie medicala, 
- microbiologie industriala, alimentara 
- standardizarea controlului microbiologic 
-biotehnologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului /Universitatea din Bucureşti – Facultatea De Biologie din 
Bucuresti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ingineria Sistemelor Biotehnice Si Ecologice/Diploma de Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- ingineria şi managementul sistemelor biotehnice /Conceperea, organizarea, informatizarea şi 
conducerea proceselor specifice 

- inginerie şi management în protecţia mediului /  capacitatea de a analiza sistemic problemele de 
mediu la nivel local şi global 

- cercetarea şi proiectarea sistemelor biotehnice/ Inovarea tehnică şi/sau ştiinţifică   
- microbiologie generala / Elaborarea de rapoarte şi articole ştiinţifice folosind un limbaj tehnico-

ştiinţific adecvat într-o formă corectă şi clară 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării /Universitatea Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Ingineria 
Sistemelor Biotehnice si Ecologice  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Departamentului Pentru Pregatirea Personalului Didactic/ Certificat De Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare educaţională, Pedagogie / Perceperea şi dezvoltarea calităţilor necesare ca eventual 
profesor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării /Universitatea Politehnica din Bucuresti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba italiana  B2 Utilizator  

independent  

B2 Utilizator  

experimentat  

B2 Utilizator 

elementar 

B2 Utilizator  

elementar  

B2 Utilizator 

elementar 

Limba engleză  
 

B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  

experimentat 
A2 

Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă deoarece am participat la mai multe activităţi de            
cercetare desfăşurate în cadrul INCDPM 

Competenţe şi aptitudini organizatorice   Iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme prin abilităţi de elaborare a unor planuri manageriale 
 Din data de 01.07.2006 sunt sef al colectivului de agenti biologici, timp în care am lucrat cu echipe de 
1- 3 oameni şi am colaborat cu peste 10 oameni din cadrul institutului. 

 Executant in peste 8 proiecte de cercetare. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Metode de analize instrumentale şi de laborator. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare Word, Excel, Power Point, Internet 

Alte competenţe şi aptitudini  Indrumator lucrare licenta – „Studiul  microorganismelor  care contamineaza hartia de manuscris si 

evaluarea riscului microbiologic pentru personalul calificat din muzee” -2011 

Permis(e) de conducere - 
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Informaţii suplimentare Comunicari stiintifice nationale: 
- „Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor chimice       periculoase, în 

conformitate cu REACH şi GHS” – Study Visit on Risk Assessment   and Biological Monitoring 
Methods of Chemicals – TAIEX / 2 - 4.11.2011  

- „Strategia generala de gestionare si evaluare a riscurilor determinate de prezenta agentilor 
biologici in mediul de lucru.”  Prima conferinta nationala a asistentilor medicali in domeniul sanatatii 
in munca – DSP Bucuresti 2008 

 
Comunicari stiintifice internationale:  
 
- “Study on Biological Agents Present in Cultural Heritage Institutions”,  2nd INTERNATIONAL 
WORKSHOP NUCLEAR TECHNIQUES FOR STUDY AND PRESERVATION OF CULTURAL 
HERITAGE June 20, 2014, National Library of Physics, Măgurele; 

- Modern methods to prevent occupational diseases for workers and reducing biological risk factors in 
museums / INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL 
SCIENCES AND ARTS – SGEM 2014, ALBENA, BULGARIA – poster 

- “Modern Methods Of Reducing Biological Risk Factors From Cultural Heritage Deposits” -
International Conference On Manufacturing Science And Education- Mse 2013- Sibiu-Romania 

- „Continuous Performance Improvement Of Occupational Safety And Health - Key Component Of An 
Efficient Public Health Management” - International Conference On Manufacturing Science And 
Education- Mse 2013- Sibiu-Romania 

 -  „ The microbiological risk evaluation of workplaces from an archive. Prevention and protection plan.” -
Building a Repository of Occupational Well-being Economics Research -  Conference: Izmir  April 
2009 

- „Supravegherea stării de sănătate a personalului” SESAM, Seminarul Internaţional “ Sănătate şi 
securitate în muncă” – Petroşani, 2007 

 
Publicatii in domeniu: 
- Occupational exposure to biological agents among museum workers / XX WORLD 

CONGRESS ON SAFETY AND HEALTH AT WORK, 24-27 AUGUST 2014, FRANKFURT, 
GERMANY https://www.safety2014germany.com/en/programme/floor-
plan.html?additions_conferenceschedule_action=detail&additions_conferenceschedule_controller=
floorPlan&pid=591&hash=ca166e95d8b0596a32f422c84260177b - poster 

- “Continuous performance improvement of occupational safety and health - Key component of an 
efficient public health management”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING 
SCIENCE AND EDUCATION- MSE 2013- SIBIU 12-15 iunie, organizată de Univeristatea Lucian 
Blaga din Sibiu Proceedings of the 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING 
SCIENCE AND EDUCATION- MSE 2013- SIBIU 12-15 iunie 2013, ISSN 1843-2522, pag. 299-
303 

- Social Responsibility, a Priority Objective of the Europe 2020 Strategy / 21st World Future Studies 
Federation World Conference "Global research and social innovation: Transforming Futures"
Bucuresti, 26-28 iunie 2013, website http://www.wfsfconference.org/ 

- The impact of biological agents present in the archives on safety and health in the work/ Journal of 
Risk and Safety/ nr. 1/2013 Bucharest, ISSN 1221-9347, p.31. 

- “Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti biologici” - inclus in Planul 
Sectorial de Cercetare – Dezvoltare, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru 
perioada 2009 – 2012, Programul ”Securitate şi Sănătate în Muncă” 

- „Impactul agentilor biologici prezenti in arhive asupra securitatii si sanatatii in munca” – 
Conferinta -   Prevenirea Riscurilor Profesionale – sesiune aniversara INCDPM – 60 de ani de 
activitate. – Bucuresti, 2011  

- „The microbiological risk evaluation of workplaces from an archive. Prevention and protection 
plan.” Building a Repository of Occupational Well-being Economics Research -  Conference: Izmir  
April 2009 

- „Factori de risc de accidentare şi îmbolnăviri profesionale în activitatea de prelucrare a 
cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare”  Revista Risc si Securitate , nr. 1/2009, 
Bucuresti 

- „Strategia generala de gestionare si evaluare a riscurilor determinate de prezenta agentilor 
biologici in mediul de lucru.”  Prima conferinta nationala a asistentilor medicali in domeniul 
sanatatii in munca – DSP Bucuresti 2008 

- „Supravegherea stării de sănătate a personalului” SESAM, Seminarul Internaţional “ Sănătate şi 
securitate în muncă” – Petroşani, 2007 

 

Data completării: 09.01.2015                                                 Semnătură: 


