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Informaţii personale 

Nume/Prenume  VOICU (COŞERARU) ROXANA ELENA 

Adresa  -  

Telefon  - 

E-mail  roxana.voicu@ub.ro;  roxana_voicu2002@yahoo.com 

Cetăţenia  română 

Data naşterii  - 

 Sex  Feminin 

 

Locul de muncă vizat / 

 Domeniul ocupaţional 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

 

Experienţa profesională 

Perioada  2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Învăţământ şi cercetare 

Anatomia şi igiena omului; Igienă şi elemente de epidemiologie; Protecţia şi reconstrucţia 

ecosistemelor terestre; Cunoaşterea mediului/Ştiinţe şi didactică 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, Cod 66115 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ  

 

 

Perioada  2004 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Învăţământ şi cercetare 

Ecologie generală, Ecologia populaţiilor, Hidrobiologie, Entomologie  

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, Cod 66115 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ - lucrări practice 

 

 

Perioada  2001 - 2004  

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Învăţământ şi cercetare 

Zoologia nevertebratelor, Entomologie 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bacău 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, Cod 66115 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ - lucrări practice 
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Perioada  2000 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor debutant 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Învăţământ preuniversitar 

Disciplina Biologie 

Numele si adresa angajatorului   Şcoala Generală „Dimitrie Ghika”  

oraşul Comăneşti, judeţul Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ  

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada  2003 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Doctor 

Domenii principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Domeniul fundamental de doctorat - Ştiinţe ale Naturii 

Domeniul de doctorat - Biologie 

Subdomeniul de doctorat şi direcţii de cercetare - Zoologie 

Titlul tezei - „Complexele de parazitoizi şi comensali care reglează populaţiile cinipidelor 

galigene (HYMENOPTERA, CYNIPIDAE) la stejar în zona centrală a Moldovei 

(România)” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie 

 

 

Perioada  1.02 - 30.05.2003 - Stagiu de formare şi cercetare în entomologie (Bursă Erasmus) 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Entomologie  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Paul Sabatier” Toulouse, Franţa 

 

 

 

Perioada  2000 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Studii aprofundate – specializarea  ,,Protecţia şi valorificarea resurselor 

biologice” 

Domenii principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Domeniul Biologie 

- Conservarea, exploatarea şi reconstrucţia ecosistemelor acvatice 

- Productivitatea ecosistemelor acvatice 

- Bazele biologice ale acvaculturii 

- Monitoringul ecologic 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Catedra de Biologie 

 

 

Perioada  1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Licenţă  

Domenii principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Domeniul Biologie 

- Structura şi funcţiile organismelor 

- Biodiversitatea şi evoluţia lumii vii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Catedra de Biologie 
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Perioada  1997 - 1999  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat - „Modernizarea învăţământului superior prin implicarea studenţilor în 

producerea de biopreparate şi folosirea lor şi a kinetoterapiei” – program realizat în cadrul 

Grantului nr. 38/1997 finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. 

Domenii principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 - Tehnici şi metode folosite în obţinerea de produse eubiotice şi energizante 

- Tehnici şi metode utilizate în bioterapie şi kinetoterapie  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Catedra de Biologie 

 

 

 

Perioada  1988 - 1992 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 

competente profesionale 

dobândite 

 Profilul Sanitar, specializarea soră medicală 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Sanitar, Bacău 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

Limba maternă  Limba română 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba franceză     foarte bine  foarte bine   bine   bine  bine 

Limba engleză    bine  bine   bine   bine  bine 
(*) 

Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

Spirit de echipă, capacitate de comunicare, adaptabilitate, iniţiativă, capacitate de empatie, 

spirit creativ (formare profesională) 

- participarea ca membru în cadrul unor granturi, contracte de cercetare, proiecte 

obţinute prin competiţie din 2004 până în prezent; 

- participarea ca membru în comitetul editorial a revistei  Studii şi Cercetări 

Ştiinţifice, Seria Biologie, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău din anul 

2007 până în prezent; 

- implicarea ca membru în comitetele  de organizare ale unor manifestări ştiinţifice 

naţionale cu participare internaţională (EPE 2010, 2013, 2015), manifestări 

ştiinţifice studenţeşti („Biodiversitate şi tinereţe” – din 2007 până în prezent); 

- implicarea în realizarea activităţilor de laborator necesare în pregătirea de 

specialitate a elevilor din învăţământul preuniversitar,  pentru olimpiadele 

naţionale (din 2006 până în prezent).  
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice      

   Spirit organizatoric, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale (context            

   profesional) 

- coordonator lucrări de licenţă/masterat 

- organizarea practicilor biologice de vară – anul II, specializările Biologie şi EPM 

(din 2010 până în prezent); 

- coordonator în organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 

„Biodiversitate şi tinereţe” – 2008; 

- îndeplinirea responsabilităţilor ca îndrumător de an (din 2006 până în prezent). 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

    Experienţă de lucru în folosirea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel,           

    PowerPoint, Adobe PhotoShop), Internet. 

Permis de conducere   Categoria B 

Informaţii suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

- Elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniile biologie, ştiinţa mediului; 

- Participări la realizarea contractelor de cercetare ştiinţifică (15 contracte de 

cercetare/ 2002 până în prezent); 

- Membru în  Societatea de Limnologie (SL), Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău (din anul 2010 până în prezent); 

-  Membru în Departamentul de Consiliere Profesională a Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău (2010 - 2012); 

- Membru în Biroul Departamentului BEPM, Facultatea de Ştiinţe, UVAB (din anul 

2012-prezent);  

- Membru în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (din anul 2012-

2016). 

 

                                                 Anexe 

 

- Anexa 1 - Lista de lucrări ştiinţifice 

- Anexa 2 - Participări la realizarea contractelor  de cercetare ştiinţifică 

   

 

 

 

 

                                                                                        

         Data:                                                                                                                         Roxana Elena Voicu              

               25.01. 2016                       
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Anexa 2 

PARTICIPĂRI LA REALIZAREA CONTRACTELOR  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

1. „Monitorizarea prospectivă a ihtiofaunei din bazinul râului Buzău” – Grant A cod CNCSIS nr. 1010/2004; 

2. „Influenţa de durată a pesticidelor asupra echilibrului ecologic în pădurile de cvercinee afectate de boli şi 

defoliatori” - AGRAL CEEX nr. 11/3.10.2005 – 2008; 

3. „Valorificarea biotehnologică a potenţialului productiv la Hippophae rhamnoides ssp. carpathica prin 

caracterizarea complexă a soiurilor, sursă de recoltă ecologică pentru o agricultură durabilă” – BIOTEH CEEX 

nr. 109/2006 – 2009; 

4. „Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa PLANTE DE VIITOR, cu 

impact asupra dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură” – MULTIECOPLANT PN2  nr. 10/2009, 

Parteneriat: 52142, durata 2009 – 2011; 

5. „Sisteme tehnologice şi sortimente pomicole sustenabile pentru cultura afinului cu tufă înaltă, a zmeurului cu 

fructificare bianuală şi a coacăzului negru” – ECOTEHARB PN2 nr. 9/2009, Parteneriat: 52153, durata 2009 – 

2011; 

6. „Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoiuri autohtoni 

valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România” – ROFRUCT PN2 nr. 8/2009, Parteneriat: 52154, durata 2009 

– 2011; 

7. „Realizare studii de consultanţă pentru studiul biodiversităţii în situl Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului 

Inferior – Inventariere ihtiofaună” – nr. 2/2010 – 2011; 

8. „Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Valea Nucului – Potoceni de pe râul Buzău” - 

Contract de cercetare nr. 5/2011, beneficiar – S.C. Conferic S.R.L. Buzău; 

9. „Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Potoceni – Mărăcineni de pe râul Buzău” - Contract 

de cercetare nr. 6/2011, beneficiar – S.C. SOMACO GRUP S.R.L. Bucureşti, P.L. Buzău; 

10. „Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Pod CFR Vadu-Paşii – Scurteşti de pe râul Buzău” - 

Contract de cercetare nr. 7/2011, beneficiar – S.C. GECOTRANS S.R.L. Buzău; 

11. „Studiul privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Pod rutier Mărăcineni – Pod CFR Vadu-Paşii de pe 

râul Buzău” - Contract de cercetare nr. 8/2011, beneficiar – S.C. Baum Construct S.R.L. Buzău; 

12. „Studiul privind privind ihtiofauna de interes comunitar pe tronsonul Vadu-Paşii – Dâmbroca de pe râul Buzău” - 

Contract de cercetare nr. 9/2011, beneficiar – S.C. ROMCONSTRUCT A.G. S.R.L. Buzău; 

13. „Inventariere ihtiofaună pe tronsonul Nehoiu – Pârscov de pe râul Buzău” - Contract de cercetare nr. 1/2012, 

beneficiar – S.C. SOCERAM S.A. Bucureşti. 

14. „Inventariere ihtiofaună pe sectorul Cosmeşti de pe râul Siret” - Contract de cercetare nr. 3/2012 

15. „Inventariere ihtiofaună pe sectorul Movileni de pe râul Siret” - Contract de cercetare nr. 4/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


