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Informaţii personale  

Nume / Prenume VOINEA SANDA CRISTINA  

Adresă(e)  

Telefon(oane)   

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 22.04.1969 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent universitar, cercetător 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI- FACULTATEA DE FIZICĂ/ CC 3NANOSAE 
Invatamant/cercetare 

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
   1992-1993 

Funcţia sau postul ocupat   inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

         Numele şi adresa angajatorului 

 Studii și determinări asupra calității aerului în cadrul Laboratorului de Ventilație  
 
 Institutului Național de Protecția Muncii, București 

 
Perioada 

  
 1993-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent dr. Universitar 
Coordonator  Stațiunea Didactică și de cercetare științifică prof.dr Ștefan Atanasie Pătrașcu, 
Surlari 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susținere laboratoare, seminarii, cursuri pentru studenții de la Master Surse de energie 
regenerabile și alternative (SERA), Fizica Mediului; Licență an 1,coordonare lucrări de 
dizertatie și licență; activitate de cercetare, coordonare  în cadrul unor proiecte de cercetare 
și programe desfășurate la Stațiunea didactică și de cercetare pentru monitorizarea mediului, 
Surlari  si Centrul de Cercetare 3 Nano SAE Facultatea de Fizică , Universitatea București. 
Publicare articole în reviste de specialitate, cursuri și lucrări de laborator, colaborare în 
proiecte de cercetare, coordonare lucrări experimentale pentru pregaătirea elevilor pentru 
olimpiada de fizică. 
Participare la  proiecte POSDRU, FDI 

 

 2019 – POCA 394 – 116097 ”Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul 
Mediului pentru sistematizarea şi simplificarea legislaţiei din domeniul deşeurilor şi realizarea 
unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în 
domeniul schimbărilor climatice” Expert realizare analiză în domeniul deșeurilor și 
schimbărilor climatice 
 2018 CNFIS-FDI-2018- Calitate, integritate, transparență    
 2017-2018 CNFISFDI-2017-0245,,Promovarea eticii și deontologiei  academice  în  
Universitatea  din  București” 
  2016-2017 -SIPOCA 28 ” Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul  
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Cercetării și Inovării” 

2014-2015- Proiect POSDRU: ID POSDRU/161/G/133766 – Cunoașteți viitorul prin 
practica activă –coordonator domeniu fizică 
2011-2013 – Intărirea învățămîntului superior orientat spre competențe.- 
POSDRU/86/1.2/S/60281 
2012-2013 – Formarea personalului universitar și a studenților în utilizarea instrumentelor 
informatice moderne în domeniul managementului  universitar –POSDRU/86/1.2/62689 
2012-2013- coordonator local pentru proiectul "Stimularea spiritului antreprenorial şi a 
mediului de afaceri prin îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi dezvoltarea 
competenţelor manageriale şi antreprenoriale” ID 62002 



2 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea București, Facultatea de Fizică, Măgurele 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie,Invățământ  Universitar 

  

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 
 

Februarie2017 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Auditor de mediu COR 325703 

Disciplinele principale studiate /                                  
competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Organizarea desfășurării auditului de mediu,Planificarea auditului de mediu, 
Coordonarea echipei de audit,Realizarea auditului de mediu  
 
Euro Best Team, aviz Ministerul Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice si 
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
 
Disciplinele principale studiate /                                  
competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 Iunie 2014 
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Calitate, Inovare, 
Comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior,  
 
 Utilizarea adecvată a cunoașterii pedagogice în proiectarea activităților de educație și formare, 
Analiza, interpretarea, corelarea ntra/interdisciplinară și aplicarea cunoașterii pedagogice în 
proiectarea macro/mezo/micro a activităților educaționale și de formare 
profesională,interpretarea și explicarea diferitelor teorii, modele și context pedagogice din 
perspectiva managementului educațional, Aplicarea principiilor și normelor de deontologie 
profesională fundamentate pe opțiuni valorice explicite specific științelor educației. 
 
 Universitatea din Pitești, Ministerul Educației Naționale 

 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale studiate /                                  
competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

 
Martie 2014 

Formator COR 242401 
 

Pregătirea formării, realizarea activității de formare, evaluarea participanților la formare, 
organizarea programelor și a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 
stadiilor de formare. 
SC Extreme Training SRL, aviz Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  

Perioada Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Stabilirea scopului si cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea 
activităților, gestionarea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, 
realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul 
echipei de proiect, managementul calității proiectului, managementul comunicării în cadrul 
proiectului 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Asociatia Centrul de Resurse Socio- Umane si Educatie Europeana, cu avizul Ministerului 
Muncii , familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerului Educatiei si Cercetarii, CNFPA 

 
 

Perioada 

 
 
1996-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in fizica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

EXTINDEREA CERCETĂRILOR PALEOMAGNETICE ÎN NORDUL MUNȚILOR 
APUSENI ȘI EVIDENȚIEREA UNOR NOI ARII AFECTATE TECTONIC ÎN CARPAȚII 
ROMÂNIEI 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica 

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Fizician 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Fizica Generala, Fizica Atmosferei, Seismologie, Geomagnetism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
1 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 

Franceza  
2 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 
 

B1 (utilizarea 
independenta a 

limbii) 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Munca in echipa: mentinerea unei atmosfere de lucru profesionista si placuta in cadrul 
colectivului 
Mediator: Rezolvarea problemelor in interiorul echipei  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea seminariilor, laboratoarelor, coordonarea echipelor in scopul realizarii unor 
proiecte de studii, de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Folosirea instrumentelor si aparatelor de masura in cadrul laboratoarelor Centrului de 
Cercetare 3 Nano SAE, Statiunea didactică și de cercetare pentru monitorizarea mediului, 
Surlari  si laboratoarelor de fizica generala. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsofft Office, Internet Explorer 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Ghid montan 1990, trasee in muntii din Romania, organizator de grupuri de turisti 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1994 
  

 
11.06.2019 


