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Informaţii personale
Nume / Prenume Sand, Camelia

Adresă(e) Str. Prof.dr. Ioan MOGA 1A, Bl.4, ap.83

Telefon(oane) Mobil: 0745256095

Fax(uri) 0269234111

E-mail(uri) camelia.sand@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 09.05.1960

Sex feminin

Experienţa profesională
Perioada 1997-prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie 
alimentară şi Protecţia Mediului, Secţia Inginerie Montană (2005-prezent)
Conferentiar la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie alimentară 
şi Protecţia Mediului, Secţia Inginerie Montană (2001 – 2005)
Şef catedră Inginerie Montană, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie alimentară şi Protecţia 
Mediului, Universitatea „Lucian Blaga” (2000-prezent)
Lector la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie alimentară şi 
Protecţia Mediului, Secţia Inginerie Montană (1997 – 2001)

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor universitar- Disciplinele: Biotehnologii vegetale, Fiziologia plantelor
Conferenţiar- Disciplinele: Biotehnologii vegetale, Fiziologia plantelor
Şef catedră Ingineria Montană- managementul catedrei- 
Lector- Disciplinele: Biotehnologii vegetale, Fiziologia plantelor, Legumicultură, Floricultură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
B-dul Victoriei, nr.10, 550024, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Perioada   1990-1997

Funcţia sau postul ocupat   CPIII

Activităţi şi responsabilităţi principale  Laboratorul de ameliorare, responsabil laborator Biotehnologii

Numele şi adresa angajatorului   Staţiunea de cercetări pentru. Sfecla de zahăr, Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cercetare

Perioada   1986-1990

Funcţia sau postul ocupatInginer stagiar
Inginer

Activităţi şi responsabilităţi principaleDirecţia vegetală, Laboratorul de ameliorare

Numele şi adresa angajatoruluiDGA SCCSZ Braşov
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Educaţie şi formare
Perioada 2002-2004

Calificarea / diploma obţinută Master „Managementul calităţii”

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Competenţe specifice domeniului managementului calităţii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie

Perioada Aprilie 2002

Calificarea / diploma obţinută Formatori pentru învăţământul la distanţă

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Competenţe specifice domeniului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie Lille – Franţa

Perioada August 2002

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Phytoremediation of metal-contamined soils

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

NATO Advanced Study Institute

Perioada 1990-1995

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Competenţe specifice domeniului de activitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Perioada Iunie-iulie 1993

Calificarea / diploma obţinută Pregătire în problema tehnicilor de cultură “in vitro” a celulelor

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Competenţe în domeniul studiat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Curs organizat de Comunitatea Europeană, la Brno, în Republica Cehă

Perioada 1982-1986

                    Calificarea / diploma obţinută Inginer

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Competenţe specifice ocupaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare

   Universitatea de Ştiinţe Agricole, Facultatea de Agricultură

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleza C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat

Franceza C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent

Maghiară C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de integrare în diferite grupuri sociale, competenţe de comunicare, capacitate dezvoltată 
de ascultare, empatie, spirit de echipă, suportivă, capacitate de autocontrol, toleranţă, responsabilitate 
în relaţii, punctualitate, abilităţi de lucrător în echipă.

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi de lider, capacitate de gestionare a grupurilor, spirit de observaţie dezvoltat, capacitate de a 
gestiona conflictele, capacitate de a gestiona timpul, spirit organizatoric, capacitate analitică, 
experienţă în managementul proiectului.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare -Membru al asociaţiilor profesionale: 
1. Asociaţia Româna de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale;
2. International Association for Plant Tissue Culture; 
3.Asociaţia pentru Ecosanogeneza din România – membru fondator; 
4.Societatea de Istorie şi Retrologie Agrarã din România – membru   fondator; 
5.Asociaţia Generalã a Inginerilor din România, 6.European Association for Research on Plant Breeding
-Experienţa managerială în programe/proiecte naţionale/internaţionale:

1. Director proiect,  Identificarea de noi resurse cu potenţial competitiv intern şi internaţional în 
contextul dezvoltării durabile şi conservării biodiversităţii, prin utilizarea genotipurilor valoroase 
din specia Gentiana lutea L. Obţinute prin culturi in vitro, Program CEEX, Contract 27, proiect 
2619 (2006-2008)

2. Membru în echipa de cercetare, Cercetări privind îmbunătăţirea pajiştilor permanente din 
zona de deal din sudul Transilvaniei în vederea realizării unor producţii însemnate în ferme 
private, Program AGRAL, Contract de finanţare 2529 (2004 -2006)

3. Director proiect, Studii privind introducerea în cultură cu ajutorul biotehnologiilor a speciei Arnica 
montana L., plantă medicinală din flora spontană protejată în România, Grant CNCSIS, 
114/2006 (2006-2007)

4. Director proiect, Identificarea speciilor valoroase la specia Angelica Archangelica L. Şi 
multiplicarea lor prin cercetări “in vitro”, în scopul valorificării superioare a speciei, din cadrul 
programului BIOTECH, subprogramul S2, nr. Proiect 59/2001. (2001-2004)

5. Director subproiect, Realizarea unui model experimental de integrare a speciilor de plante 
medicinale şi aromatice cu acţiune repelentă şi insecticidă, în asolamentul cartofului în scopul 
combaterii biologice a principalilor dăunători, MEC, Programul AGRAL (2001-2004)

6. Director subproiect, Procedee pentru obţinerea microtuberculilor „in vitro” în vederea 
promovării rapide a soiurilor noi de cartofi româneşti şi asigurarea prebazei necesare sistemului 
naţional de producere a cartofului pentru sămânţă. MEC, Programul AGRAL (2002-2004)

7. Membru în echipa de cercetare, Utilizarea aplicării foliare pentru reducerea conţinutului de 
cadmiu şi plumb din plantele cultivate pe solurile poluate cu metale grele. Contract CNCSIS 
734/2005 (2005-2006)

8. Membru al colectivului de lucru, Creşterea producţiei de lapte şi îmbunătăţirea calităţii în 
conformitate cu normele UE în ferme private din judeţul Sibiu şi sprijinirea crescătorilor pentru a 
forma asociaţii, Grant Banca Mondială (2004-2005)

9. Membru al colectivului de lucru, Cercetarea şi evaluarea datelor şi studiilor existente în zona 
industrială Copşa Mică. Propunere de acţiuni în vederea determinării exacte a gradului de poluare 
precum şi estimarea costurilor acestora. Beneficiar: Consiliul Judeţean Sibiu, Nr. Contract: 3/2006.
(2004-2006)

10. Membru al colectivului de lucru, Studii privind reevaluarea complexã şi elaborarea de soluţii 
pentru valorificarea lacurilor de la Ocna-Sibiului ca obiectiv turistic, balneoclimateric şi de 
agrement curativ, MEC, Programul AGRAL, 344/2004 (2004-2006)

11. Membru al colectivului de lucru, Tehnologii moderne neconventionale,conforme cu 
reglementarile europene, de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului rezidual in scopul 
reutilizarii  acestuia, CEEX BIOTECH, val.1000000 ron,ctr.nr.135/2006  (2006-2008)

12. Director proiect, Identificarea prin metode biotehnologice de noi resurse genetice rezistente la 
seceta si aciditate la plantele furajere perene de pajisti in scopul valorificarii suprafetelor 
afectate de aceste fenomene, PNCDI II, Contract 51-036/2007 (2007-2010)

13. Director subproiect, Producerea cartofului din soiuri pretabile la agricultura durabila prin 
microtuberculi obtinuti in vitro folosind metoda imersiei permanente, PNCDI II, Programul 4 – 
Parteneriate, Contract 51-019/2007 (2007-2010)

14. Membru al colectivului de lucru, Remedierea si utilizarea durabila a solurilor poluate cu 
metale grele din zona copsa Mica, PNCDI II, Contract 31-022/2007 (2007-2010)

15. Membru al colectivului de lucru,  Centru pentru modelarea si prevenirea eroziunii solului 
pajistilor naturale, PNCDI II, Programul Capacitati, Contract 185/CP1/0809.2008 (2008-2009)

16. Expert pe termen lung, proiect ID 19312 – Stagiile de pratica – Cordonate in dezvoltarea 
profesionala a studentilor
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17. Expert pe termen lung, proiect ID 61878 Excelenta accademica în învăţământul la 
distanţă şi învăţământul cu fercvenţă medusă – un demers pentru calitate

18. Expert pe termen scurt,  proiect ID 20143 Practica să înveţi, învaţă să practici
19. Expert pe termen lung (professor îndrumător), proiect POSDRU/89/1.5/S/63258 – Şcoala 

postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza 
ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei

-Evaluator PNCDI
-Evaluator ARACIS
Membru al Comisiei Nationale de Biosecuritate – numit prin Ordinul Ministrului Mediului 
466/22.04.2008
- 

Anexe -

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

Data completării: 16.01.2012
Semnătura
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