Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

VOINEA SIMONA - LELIA
str. Valea lui Mihai, nr. 11, bl. D1, sc. 6, ap. 55, et. 2
061752 Bucuresti, Romania

Telefon(oane) 0748210425
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

lelia.voinea@gmail.com, lelia.voinea@com.ase.ro
Română
7. 10.1977
Feminin

Experienţa profesională
2003 – în prezent
2003-2005 – Preparator universitar doctorand
2005-2006 – Asistent universitar doctorand
2006-2007 – Asistent universitar doctor
2007-2013 – Lector universitar doctor
2013-prezent – Conferențiar universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi Titular de curs:
principale Cultura consumatorului
Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorilor
Foodstuff and consumer security
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Seminarii şi lucrări de laborator la disciplinele:
Cultura consumatorului
Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorilor
Foodstuff and consumer security
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI,
FACULTATEA DE COMERŢ, DEPARTAMENTUL DE BUSINESS,
ȘTIINȚELE CONSUMATORULUI ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Blv.
Dacia, nr. 41
Învăţământ universitar

2001 - 2003
Economist
1

Activităţi şi responsabilităţi - Intocmire planuri de aprovizionare materiale sanitare
principale -Organizare proceduri de achiziţii publice (licitaţii deschise, licitaţii electronice)
-Derulare contracte
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti/ Spitalul Clinic de Urgenţă
Bagdasar-Arseni Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Servicii medicale

Perioada 2000-2001
Funcţia sau postul ocupat Economist
Activităţi şi responsabilităţi -Urmărire derulare plăţi la contractele de cercetare
principale -Intocmire raportări periodice către MEC
-Relatii cu contractorii
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Programul Naţional Cercetare – Dezvoltare CALIST
Cercetare

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

2001-2006
Doctor în Economie
Managementul calităţii, Fundamentele ştiinţei mărfurilor, Marketing
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE COMERŢ

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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
Perioada

2000-2001
Diplomă de absolvire Studii Aprofundate
Logistica mărfurilor, Diagnostic şi evaluarea afacerii, Management strategic,
Negociere şi uzanţe de protocol
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE COMERŢ
Studii Aprofundate „Administrarea Afacerilor Comerciale”
1996-2000
ECONOMIST, Specializarea Merceologie şi Managementul Calităţii
Bazele merceologiei, Merceologie alimentară, Merceologie nealimentară,
Managementul Calităţii, Design şi estetica mărfurilor, Analiza senzorială a
mărfurilor, Expertiza mărfurilor de export-import
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE COMERŢ
1992-1996

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Specializarea Matematică - Fizică

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

Liceul teoretic „Costache Negri” Târgu-Ocna, Jud. Bacău

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română

Nivel european (*)

Comprehensi
une orală

Citit

Exprimare
scrisă

Conversație

Scris

Limba franceză

C1

C1

B2

C1

C1

Limba engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Elaborarea de materiale didactice in calitate de coautor si autor (a se
vedea lista lucrărilor anexată)
Competenţe şi aptitudini tehnice şi
§
Evaluator de proiecte de cercetare, Programul CALIST, Competiţia C5
organizatorice
(2004)
§
Referent extern Revista Amfiteatru Economic
§
Recenzor Revista Sustainability
§
Membru în Echipa Editorială a Revistei “International Journal of
Economic Practices and Theories”, revistă on-line (www.ijept.org),
indexată in BDI
§
Participare la organizarea de simpozioane nationale si
internaționale
§
Membru al Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor din cadrul
Departamentului de Business, Ştiinţele Consumatorului şi
Managementul Calităţii, Facultatea de Business și Turism, ASE
Bucureşti
§ Experienţă în cercetarea ştiinţifică în domeniul economic, dobândită în
calitate de membru şi de director de proiect în numeroase proiecte de
cercetare (a se vedea lista lucrărilor anexată), pentru care am primit
următoarele distincţii:
2003 – Diplomă de merit pentru debut în cercetarea ştiinţifică
2004 – Diplomă de laudă pentru cercetarea ştiinţifică
2005 – Diplomă de laudă pentru cercetarea ştiinţifică
2006 – Diplomă de excelenţă „Virgil Madgearu” pentru activitatea
desfăşurată
§ Membru în asociaţii profesionale:
ü Membru în Societatea Internaţionala de Merceologie (International
Society of Commodity Science and Technology – Viena)
ü Membru în Asociația pentru Inovare și Calitate în Business-ul
Sustenabil (BASIQ - The Association for Innovation and Quality in
Sustainable Business)
ü Membru în Asociaţia pentru Potecţia Consumatorilor din România
(APC)
§
Coordonare de lucrari de licenţă şi de disertaţie
§
Coordonare de lucrări elaborate de studenti pentru Sesiunile Stiintifice
Studentesti
§
Membru in Comisiile de susținere a exemenelor de licenta şi de
disertaţie
§
Membru în comisii de îndrumare doctorală
§
Membru în comisii de concurs pentru promovarea pe posturi didactice
§

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Word, Excel, Power Point
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Alte competenţe şi aptitudini

§

§

§

§

§

Permis(e) de conducere

mai – iulie 2011 – Stagiu de mobilitate transnațională la UNIVERSITA DI
PISA, Facoltà di Economia, Dipartamento di Economia Aziendale “E.
Giannessi” în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184 – ”Performanţă şi
excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România”
noiembrie 2010 – februarie 2013 – Scoala postdoctorală, derulată în cadrul
proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184 – ”Performanţă şi excelenţă în
cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”,
finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 ,,Educaţia şi
formarea profesională in sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
8-29 iunie 2010 – Curs postunivesitar de perfecţionare „Managementul
educaţiei la distanţă”, Departamentul Învăţământ la Distanţă, Academia de
Studii Economice din Bucureşti
aprilie – mai 2006 – Stagiu de documentare cu privire la metodele şi tehnicile
moderne utilizate în studiul calităţii mărfurilor şi în managementul calităţii la
UNIVERSITÀ „LA SAPIENZA” DI ROMA, Facoltà di Economia, Dipartamento
di Controllo e Gestione delle Merci e del loro impatto sull` Ambiente.
9-27 septembrie 2001 – Curs postuniversitar „Hospitall Management”,
coordonat de şi Medic All Consulting în colaborare cu Georgetown University,
Lodz- Polonia

Nu

Anexe Lista lucrărilor publicate

Conf. univ. dr. Lelia VOINEA

18.08.2020
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