
CURRICULUM VITAE 

 

Instituția de care aparține: Universitatea POLITEHNICA din București 

 

Funcţia în cadrul instituției: Asistent cercetare 

 

1. Nume:   Șandru 

 

2. Prenume:  Maria Andreea 

 

3. Data şi locul naşterii:  Jud Buzau 10.10.1994 

 

4. Cetăţenie:  română 

 

5. Stare civilă:  necasătorită 

 

6. Studii:  

Instituţia Perioada 
Grade sau diplome 

obţinute 

Universitatea POLITEHNICA din București-
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

2018-Prezent Studii de master în curs 

Universitatea POLITEHNICA din București-

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 
2014-2018 

Diplomă de licență: 

Controlul si Expertiza 
Produselor Alimentare 

Colegiul Economic Buzau 2010-2014 Diplomă de bacalaureat 

 

7. Experienţa profesională: 

Instituţia Perioada Funcţia Descriere 

Vericom 2001.SRL, 

BUCURESTI 

Martie.2018-

Noiembrie.2018 

Inginer in 

industria 

alimentara 
(productie/calitate) 

-Întocmirea bonurilor de consum -

Completarea fiselor de monitorizare 

 -Recoltarea probelor pentru realizarea 
analizelor 

 -Întocmirea registrului de materii prime  

-Completarea rapoartelor de aplicatie cu 

loturile aferente zilelor  
-Intocmirea programelor de productie si 

lansarea in fabricatie a comenzilor 

 -Intocmirea necesarelor de materii 
prime si urmarirea aprovizionarii la 

termen 

 -Completarea raportului de injectare 
 -Completarea registrului de tratament 

termic  

-Coordonarea si organizarea procesului 

de productie in vederea realizarii 
planului de productie stabilit si a 

obiectivelor calitatii. 

 -Gestionarea mijloacelor fixe si a 
obiectelor de inventar din dotare.  

-Supravegherea respectarii calitatii pe 



intreg procesul de tehnologie si 

propunerea de masuri de imbunatatire a 
calitatii ori de cate ori este necesar. 

 -Intocmirea documentatiei necesara 

activitatilor in domeniul calitatii ISO si 

HACCP. 
 -Monitorizarea zilnica a starii de 

curatenie a utilajelor si comunicarea 

maistrului sau sefului de tura eventualele 
nereguli pentru a lua masuri de 

remediere atunci cand este cazul. 

VERICOM 2001 SRL, 

BUCURESTI 

Iunie.2017 - 

August.2017 

Practica -întocmirea programelor de productie si 

lansarea in fabricatie a comenzilor 
 -întocmirea necesarelor de materii 

prime si urmarirea aprovizionarii la 

termen, 
 -calculul necesarului de forta de munca 

si calculul realizarilor sectiilor de 

productie,  

-completarea raportului de injectare 
,completarea registrului de tratament 

termic 

Atlassib, Buzau 
  

Iulie.2011 - 
August.2011 

Practicant-
Contabilitate 

-Înregistrarea şi îndosarierea facturilor 
-Ţinerea la zi a evidentei Biletelor la 

Ordin 

-Înregistrarea în contabilitate a 

chitanţelor 

 

 

8. Limbi străine cunoscute:  
Engleza- Nivel avansat 

Franceza- Incepator 

 

9. Competenţe: : MS Word -avansat MS, Excel –avansat, MS PowerPoint-avansat, MS Outlook-avansat 
Matlab-mediu, MathCad-avansat 

 

10. Alte specializări şi calificări:  
-  Tehnician în activităţi economice nivelul 3- Atestat 

 

11. Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale: 

 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat 

Cercetare" Activitatea antibacteriana a unor 

uleiuri volatile,,-Microbiologie 2016 
 ( sesiunea de comunicari stiintifice – 

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti) 

Student Aprilie2016 - 

 

 

 

 



12. Alte menţiuni:  

 
 Director al Departamentului de Cultura -Consiliul Judeţean al elevilor Buzău  

 Curs formare cu specializarea "operator calculator" 2014  

 Voluntariat în cadrul ASC Poli -Polifest 2015  

 Curs"Dezvoltare personală" în cadrul proiectului POSDRU 2015  
 Certificat "Marca de calitate a firmelor de exercitiu nivelul 'Avansat" 

 

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 
 

Data completării: 1.11.2018 

 
 


