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INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Buga 
 

 

 Calea lui Traian 56, bloc S33/2, sc. A, ap. 5, Ramnicu Valcea, Valcea, Romania  

   +40 765 837 813 

 mihaela.buga@icsi.ro  

Skype ramona.buga   

Sex Feminin | Data naşterii 21/04/1985 | Naţionalitatea Roman 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Noiembrie 2015 – Prezent 

 

Coordonator grup baterii 

Cercetător științific 

Institutul Național de C-D pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI Rm. Valcea, România  
 Coordonarea activității de cercetare a grupului de baterii din cadrul ROM-EST (Laboratoare pentru Stocarea 

Energiei) 
 Dezvoltarea de noi proiecte de cercetare și managementul activității de cercetare-dezvoltare din cadrul grupului 

de baterii 
 Elaborare strategii, protocoale de lucru, dezvoltare tehnologii și coordonarea primului proiect în domeniul bateriilor 

Li-ion din România 
 Operarea echipamentelor de laborator de producere a celulelor Li-ion; întocmirea de rapoarte, rezolvarea 

problemelor; realizarea de teste și experimente, colectarea și interpretarea datelor, comandă inventar materiale 
necesare. 

 
 
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare-Dezvoltare 
 

Februarie 2013 – Noiembrie 2015 Cercetator stiintific 

Institutul Național de C-D pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI Rm. Valcea, România 

▪ Implementarea unei infrastructuri de tip R&D pentru producerea și testarea bateriilor Li-ion/Polimer pentru aplicații 
mobile și staționare 

▪ Planificarea și contractarea achizițiilor de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii de C-D 

▪ Membru al echipei ce a dezvoltat și implementat proiectul ROM-EST (Laboratoare pentru Stocarea Energiei), 
entitate de cercetare ce are printre scopuri eliminarea barierelor dintre partenerii industriali și academici în ceea ce 
privește stocarea energiei 

▪ Activități de cercetare în domeniul ingineriei reacțiilor chimice, modelare matematică, simularea și optimizarea 
proceselor chimice și termo-chimice în Hysys, Aspen Plus, procese de sinteză și design, evaluarea tehnico-
economică, integrarea proceselor, simulări privind reformarea cu abur a metanului, piroliza biomasei, metanarea 
dioxidului de carbon 

▪ Studii privind bateriile Li-ion, Li-polimer și bateriile cu flux de vanadiu 
 
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare-Dezvoltare 
 

 

Martie 2010 – Octombrie 2011 

 
Inginer chimist - stagiar în cadrul doctoratului 

Biosint EB 

▪ Sinteza etilbenzenului din benzen și bioetanol, pe catalizatori zeolitici modificați cu săruri de ceriu 

Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare- Dezvoltare 

Octombrie 2009 – Octombrie 2012 

 

 

 

Diplomă de Doctor/ Doctor în domeniul fundamental Științe Inginerești, Inginerie Chimică  
“Biomateriale pe bază de fibroină modificată cu aplicații biomedicale” 
 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor - Departamentul de 
Bioresurse și Știința Polimerilor, București (România) 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2011 – Mai 2012 

▪ Biomateriale polimerice, sinteze polimerice. Chimia compușilor macromoleculari/Prelucrarea polimerilor/Auxiliari 
pentru industria materialelor polimerice. Obținerea unor noi biomateriale: grefe sintetice - matrici pe bază de fibroină 
din mătase naturală, poliacrilamidă și nanotuburi de carbon funcționalizate cu grupe -COOH, cu aplicații în patologia 
osoasă, sisteme de eliberare controlată a medicamentelor, grefarea de polimeri sintetici cu grupe acide pe suprafața 
fibrei de mătase în vederea îmbunătățirii capacității de mineralizare. Tehnici de caracterizare a materialelor obținute: 
spectroscopia FTIR-ATR, XPS, analiză termogravimetrică (TGA, DSC) 

 
Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau international: Studii postuniversitare 
 
 
Stagiu doctorat 
“Surface modification of silk fibroin fibers with poly(methylmethacrylate) and poly(tributylsilyl methacrylate) via RAFT 
polymerization for marine antifouling applications” 
 
Université du Sud - Toulon - Var Institut des Sciences de l'Ingenieur (ISITV) Laboratoire MAPIEM (Matériaux - 
Polymères - Interfaces - Environnement Marin), Toulon (Franța) 
 
 Sinteza unor noi materiale pe bază de fibroină și polimeri sintetici folosind polimerizarea controlata RAFT, metoda 

“grafting through”, cu posibile aplicații antifouling 
 
Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau international: Studii postuniversitare 
 
 

Octombrie 2009 – Februarie 2011 

 

 

 

 

Diploma de Master în Ingineria Mediului  

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor - Departamentul de 
Ingineria Mediului, București (România) 

▪ Optimizarea rețelelor de utilizare și recirculare a apei pe platformele industriale/ Degradarea biologică a poluanților  

▪ Studii de bioacumulare a unor hidrocarburi aromate policiclice (PAH) în mediul acvatic 
 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau international: Studii postuniversitare 
 

Octombrie 2004 – Iulie 2009 

 

 

 

 

Inginer diplomat/Licență în Inginerie Chimică   

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti – Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor - Inginerie Chimică, 
București (România) 

▪ Modelarea și simularea proceselor chimice  

▪ Transfer termic/transfer de masă/Analiză statistică/Biochimie/Microbiologie 

▪ Cercetare: Efectul antifungic și antibacterian al pigmenților din Monascus Purpureus 

▪ Proiectare: Proiectarea unei instalații de obținere a anilinei din nitrobenzen cu capacitatea de producție de 5000 t/an 
 
Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau international: Învăţământ superior în 
sistemul naţional 
 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Ascultare  Citire  

Franceză C2 C2 C2 C2 B2 

 

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 

Competenţe de comunicare ▪ Bune abilități de comunicare dezvoltate într-un mediu multicultural în care mi-am desfășurat activitatea din cadrul 
studiilor de doctorat 
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              Competenţă digitală          Cunoștințe solide Microsoft Office, Hysys, Aspen Plus, ChemDraw, Photoshop 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

      Specializări și calificări 
 2017 – Training, On-site lithium-ion cell production technology – seminar at Custom Cells/Fraunhofer, Itzehoe, 

Germany 
 2015, 2016 – Training de specialitate THANK METAL, Japonia – Linie de producere baterii de tip Li-ion 
 2011–"Dezvoltarea Competențelor Manageriale și Antreprenoriale", Universitatea POLITEHNICA din București 
 2010 – "Certificat de Absolvire Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic", Universitatea 

POLITEHNICA din București 
 

Selecție publicații 
 Study of LiFePO4 electrode morphology for Li-ion battery performance, Rev. Chem., 69 (3), 2018 
 Technical and economic evaluation of Power-to-Gas in link with a 50MW wind park, Journal of Energy Storage, 

Volume 8, pp 111-118, 2016 
 Surface modification of silk fibroin fibers with poly(methylmethacrylate) and poly(tributylsilyl methacrylate) via 

RAFT polymerization for marine antifouling applications, Materials Science and Engineering C, 51, p. 233–241, 
2015. 
 

Proiecte 

 

Brevete 

Conferinte 

▪ 2017 Advanced Automotive Battery Conference, San Francisco, USA 

Asociatii 

▪ Membru al Asociatiei Romane pentru Energia Hidrogenului 

▪ Membru al Societății de Chimie din România  

▪ Membru E-MRS (European Materials Research Society) 
 

Premii/Medalii 

▪ EUROinvent 2017 – medalie de aur “Cathode manufacturing technology for high energy density Li-ion batteries” 

▪ PROinvent 2017 – medalie de argint “Cathode manufacturing technology for high energy density Li-ion batteries 

▪ Diplomă la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – Mențiune - secțiunea 11-8, mai 2009, Inginerie 
Chimică și Biochimică - Studiul efectului antifungic și antebacterian al pigmenților din Monascus Purpureus 

▪ Diplomă la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – Mențiune - secțiunea 11-7, mai 2010, Tehnologia 
Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului - Studii de bioacumulare a unor hidrocarburi aromate policiclice în 
mediul acvatic 

 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice/tehnice 

▪ Abilităti de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de 
coordonare 

▪ Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență profesională, în cadrul numeroaselor 
training-uri, seminarii, mese rotunde, conferințe, workshop-uri și întâlniri la care am participat  

▪ Începând cu 2015 am coordonat și organizat activitatea de cercetare din poziția de lider de grup dezvoltare/testare 
baterii Li-ion din cadrul ROM-EST ICSI-Rm. Vâlcea 

▪ Am coordonat Proiectul Nucleu PN 16360201, 23N/2016 „Dezvoltarea, testarea și implementarea de noi electrozi 
nanostructurații în bateriile de tip Li-ion” cu o valoare totală de 5,6 mil. lei, privind realizarea și testarea primelor 
baterii Li-ion de tip cilindric 18650 și pouch din Romania 

▪ Am făcut parte din echipa de implementare a proiectului major “Laboratoare de cercetare pentru stocarea 
energiei/ROM-EST” – Proiect finanțat prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 
Axa 2, Op. 2.2.1., apel 2013 – având ca obiectiv crearea primului laborator pentru dezvoltarea şi testarea soluţiilor 
de stocare a energiei din România, cu o valoare de 35 mil. lei 

▪ Competențe tehnice solide a echipamentelor de realizare a celulelor Li-ion de tip coin, pouch și cilindrice 18650 

▪ Cunoștințe solide de lucru cu echipamentele de laborator 

▪ Stabilirea de protocoale de lucru privind implementarea tehnologiei de obținere a celulelor de tip Li-ion  

▪ 2010-2012 – Predare activități de seminar și laborator, lucrări de licență și disertație, activitate de cercetare 
științifică – UPB, CASM - Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor, București (România) 

 

Permis de conducere Categoria B 

▪ PN 16360201, 23N/2016 „Dezvoltarea, testarea și implementarea de noi electrozi nanostructurații în bateriile de tip 
Li-ion”  

▪ „Stabilirea directiilor strategice si prioritatilor de C-D in sectorul energetic din Romania pentru intervalul 2016 – 
2020” 

▪ Competivitate și performanță în cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDoc) POSDRU/88/1.5/S/61178 
(Obtinerea de noi biomateriale pe bază de fibroină din mătase naturală și polimeri sintetici cu aplicații biomedicale) 

▪ A 2016 00434 „Cathode manufacturing technology for high energy density Li-ion batteries” 
 

▪ 2017 E-MRS, Spring Meeting, Strasbourg, France 

▪ 2015 & 2016 International Renewable Energy Storage Conference IRES, Dusseldorf, Germany 
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Referințe 

▪ Université Catholique de Louvain, Institute of Condensed Matter and Nanosciences (IMCN), MOST division (UCL), 
Belgia – Prof. Alexandru Vlad 

▪ Director MAPIEM EA 4323 – Prof. André Margaillan 

▪ Director Departament Bioresurse și Știința Polimerilor – Prof.dr.ing. Cătălin Zaharia 
 

 
 


