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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  VOICARU  CRISTIANA 
Adresă  BUCUREŞTI, ROMANIA 
Telefon  021-252.55.12/250 

Fax  021-252.25.94 
E-mail  cristina.voicaru@geoecomar.ro 

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  01.06.1968 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  august 2006 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - 
GEOECOMAR - Str. D.Onciul nr. 23-25, sect.2, cod 024053, Bucureşti, România 
tel./fax: 021-252 25 94; www.geoecomar.ro 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laboratorul de geologie marină şi sedimentologie 

• Funcţia sau postul ocupat  Subinginer 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - Participare la studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului 

- Participare la contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de MedCT şi CE 
- Participare/organizare campanii de teren in proiecte naţionale şi internaţionale 

• Perioada (de la – până la)  ianuarie 2006 – iulie 2006 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. RADAL COMINDEX S.R.L. – B-dul Libertăţii nr. 22, sect. 5, Bucureşti, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Departametul de Mediu  

• Funcţia sau postul ocupat  Subinginer 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - Participare la studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului 

- Prelevare şi pregătire probe de mediu 
- Responsabil de gestionarea contractelor naţionale şi internaţionale 
- Responsabil de derularea contractelor de servicii cu terţi 

• Perioada (de la – până la)  iulie 2005 – decembrie 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Splaiul Independenţei nr. 294, sect. 6, Bucureşti, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laboratorul de Radioactivitatea Mediului 

• Funcţia sau postul ocupat  Subinginer 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Participare la pregatirea pentru intervenţie în caz de urgenţă radiologică şi/sau accident 
nuclear 
- Participare la contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de MEC şi MMGA 
- Participare la contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de CE 
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- Prelevare şi pregatire probe de mediu pentru determinarea conţinutului radionuclidic şi 
evaluarea nivelelor de concentraţie 
- Participare la exerciţii internaţionale de intercomparare/ IAEA şi CE 
- Participare la elaborarea Raportului Anual privind Situaţia Radioactivităţii Mediului pe Teritoriul 
Naţional 
- Participare la elaborarea Bilanţului de Mediu de nivel 2 pentru CNE-PROD Cernavodă 
- Participare la elaborarea Bilanţului de Mediu de nivel 1 şi 2 pentru SCN Piteşti 
- Responsabil de colectarea, verificarea şi validarea datelor lunare de radioactivitatea mediului 
obţinute la nivelul MMGA 
- Responsabil de gestionarea contractelor naţionale şi internaţionale 
- Responsabil de derularea contractelor de servicii cu terţi  

• Perioada (de la – până la)  aprilie 1991 – iunie 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  INCDPM – ICIM, Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laboratorul de Radioactivitatea Mediului – Splaiul Independenţei nr. 294, sect. 6, Bucureşti, 
România 

• Funcţia sau postul ocupat  Subinginer 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Participare la pregatirea pentru intervenţie în caz de urgenţă radiologică şi/sau accident 
nuclear 
- Participare la contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de MEC şi MMGA 
- Participare la contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de CE 
- Prelevare şi pregatire probe de mediu pentru determinarea conţinutului radionuclidic şi 
evaluarea nivelelor de concentraţie 
- Participare la exerciţii internaţionale de intercomparare/ IAEA şi CE 
- Participare la elaborarea Raportului Anual privind Situaţia Radioactivităţii Mediului pe Teritoriul 
Naţional 
- Participare la elaborarea Bilanţului de Mediu de nivel 2 pentru CNE-PROD Cernavodă 
- Participare la elaborarea Bilanţului de Mediu de nivel 1 şi 2 pentru SCN Piteşti 
- Responsabil de colectarea, verificarea şi validarea datelor lunare de radioactivitatea mediului 
obţinute la nivelul MMGA 
- Responsabil de gestionarea contractelor naţionale şi internaţionale 
- Responsabil de derularea contractelor de servicii cu terţi  

• Perioada (de la – până la)  iunie 1990 – martie 1991 

• Numele şi adresa angajatorului  INCDPM – ICIM, Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laboratorul de Radioactivitatea Mediului – Splaiul Independenţei nr. 294, sect. 6, Bucureşti, 
România 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Prelevare şi pregatire probe de mediu 

• Perioada (de la – până la)  septembrie 1986 – mai 1990 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie - Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.97, Bucureşti, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Laborator Monitoring şi Gestiunea Calităţii Aerului 

• Funcţia sau postul ocupat  Tehnician 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Prelevare şi pregatire probe de mediu 

 
EDUCATIE SI FORMARE 

 
• Perioada (de la – până la)  septembrie 1986 - iulie 1990 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Hidrotehnică 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Construcţii hidrotehnice 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Subinginer  
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Învăţământ superior  
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APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
 

LIMBA MATERNA  ROMÂNA 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  ENGLEZA 
• Abilitatea de a citi  mediu 

• Abilitatea de a scrie  mediu 
• Abilitatea de a vorbi  mediu 

 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 
 

 - Abilitate de comunicare  
 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

 

 - Organizare: sesiune/seminar ştiinţific, workshop, mase rotunde  
 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
 - Utilizare computer : Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw, Corel Photoshop 

- Cunoştinţe de contabilitate primară 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE 

  

 
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE 

 

  

 
PERMIS DE CONDUCERE  Nu 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE   

 
ANEXE 

  

 
 


