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Curriculum vitae  

Informaţii personale  

Nume  ŞTEPA RALUCA AURORA  

Telefon(oane) Fix:  +4021.3131.727 Mobil:  +40730044327 

Fax (uri) +4021.315.78.22 

E-mail(uri) laboratorrcb@yahoo.com: steparaluca@yahoo.com 
 

Naţionalitate(-tati)   Română 

Data naşterii 17.02.1967 

Experienţa profesională  

Perioada 1999-2010, Mai 2013- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific grd. III: 1999-2008 
Şef laborator Riscuri Chimice si Biologice: 2006- 2010; Mai 2013- prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cercetari fundamentale si aplicative privind imbunatatirea performantei de securitate si sanatate in    
munca  
- Cercetari privind abordarea manageriale a problematicii de prevenire si protectie 
- Lector in cadrul cursurilor postuniversitare de securitatea muncii, evaluare de risc, protectia mediului, 
sisteme de management de mediu , securitate si sanatate in  muncaImplementarea sistemelor de 
management de mediu si SSM 
- Evaluare de risc  
-Participare la conducerea activităţilor laboratorului, angajarea personalului, negocierea contractelor cu 
clienţi şi autorităţi. 
- Lucrări în domeniu, efectuare analize chimice, alte analize, probe aer, apă, sol, lucrări privind mediul 
înconjurător şi mediul de muncă pentru instituţii şi clienţi 
- Organizare work-shopuri, conferinte, campanii publicitare. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont”, 
Bd. Ghencea nr. 35A, Sector 6, Bucureşti, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-Dezvoltare in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
 

Perioada 2010-2013 Aprilie 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator, project manager 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetari privind evaluarea si substitutia substantelor periculoase 
Cercetari privind riscurile noi si emergente 
Cercetari privind legislatia UE in domeniul securitatii muncii 
Campanii de informare si promovare internationale 

Numele şi adresa angajatorului Kooperationsstelle Hamburg, Humboldtstr. 67a, D-22083 Hamburg, Germania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-Dezvoltare in domeniul securitatii si sanatatii in munca si mediului 

  

Perioada 1988- 1990 

Funcţia sau postul ocupat  Desenator tehnic 

Numele şi adresa angajatorului ICPAIUC, sos Viilor,  Bucuresti , Colectiv Nuclear 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-proiectare centrale nucleare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Desen tehnic şi proiectare 

Educaţie şi formare  
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Perioada 20-24 Mai 2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Karolinska Institutet, Stockholm, Suedia 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Agenti chimici cancerigerni- Evaluare de risc  

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma curs postuniveristar/Certificat absolvire 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 6 

Perioada  20 Februarie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

 Kooperationsstelle IFE, Hamburg Germania 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale  Managementul proiectelor multiculturale 

Tipul calificarii / diploma obţinută  Diploma absolvire 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

 - 

                                                  Perioada  Iunie 2006-Mai 2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Fizica ( Fizica atmosferei) 

Tipul calificarii / diploma obţinută Doctor in stiinte, specializarea fizica 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 6 

                                                  Perioada  14-18 Februarie 2006, 22-26 Mai 2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei/Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului/Fundaţia CIMP Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Managementul proiectelor 

Tipul calificarii / diploma obţinută Manager de proiect/Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada 25 August- 25 Octombrie 2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala  

Universitatea  Petrosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Securitate si sanatate in munca 

Tipul calificarii / diploma obţinută Specialist in securitate si sanatate in munca/Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada Februarie 2003 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

SRAC Romania  

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Formare auditori interni in domeniul calitatii si incercarilor  

Tipul calificarii / diploma obţinută Curs de perfectionare, Auditor pentru sistemele de management al calitatii/Diplma  
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Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada 13-21 Februarie 2003 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Balkan Environmental Association Environmental protection 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Specialist in protectia mediului 

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma recunoscuta in toate Statele Membre din Balcani 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada 13 -15 Noiembrie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Societatea Germana pentru Calitate 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Sisteme de Management in Sanatate si Securitate in Munca 

Tipul calificarii / diploma obţinută Curs specializare 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada  Noiembrie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

S C PARTENER SA 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Sisteme de Management al Calitatii in laboratoare 

Tipul calificarii / diploma obţinută “Managementul calităţii în laboratoarele de încercare şi etalonare. Prezentarea generală a cerinţelor 
standardului ISO/CEI 17025” 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional 

sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada 3-7 septembrie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

RENAR şi BAM Germania 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Sisteme de management de mediu 

Tipul calificarii / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional sau 

internaţional 

ISCED 5 

Perioada Februarie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

RENAR 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Acreditarea Laboratoarelor conform ISO/CEI 17025/1999 

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional sau 

internaţional 

ISCED 5 

Perioada 1-3 septembrie 1998 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

ASRO şi DIN – Germania 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Managementul de mediu şi seria ISO 14000 

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional sau 

internaţional 

ISCED 5 

Perioada 1-14 septembrie 1996 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Fundaţia Universitatea Marea Neagră (Bursă Soros) 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Management de mediu 

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional sau 

internaţional 

ISCED 5 

Perioada Octombrie 1996 -  Junie 1997  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Chimie Industriala  

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Sinteze anorganice  

Tipul calificarii / diploma obţinută Master in stiinte 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional sau 

internaţional 

-ISCED 5 

Perioada Octombrie 1989 -  Junie 1995 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ si 
al organizatiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Chimie Industriala 

Domeniul studiat/aptitudini ocupationale Tehnologie chimica anorganica 

Tipul calificarii / diploma obţinută Inginer chimist 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/invatamant in sistemul naţional sau 

internaţional 

- ISCED 5 

 
Aptitudini si competente personale 

 

Limba(ile) maternă(e) romana 

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

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

Franceza            C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

B2 Utilizator 

independent 

Italiana B2 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

Germana B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale dobândite prin  participarea la Consortiu International ( 27 state) 
propunere PC 7 in domeniul biomonitorizarii umane Martie 2007- Julie 2007   sau ca  lector la cursurile 
de legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca sau la cursurile postuniversitare in domeniul 
sistemelor de management de mediu 
Persoana de contact pentru Campania Dangerous Substance s Handle with Care, organizata in 2003 
de Agentia Europeana de Sacuritate si Snatate in Munca 

Realizare materiale informative scrise si audio pentru campanii nationale. 
Organizare work-shopuri si seminarii nationale 

Organizare campanie de lanasare a bazei de date SUBSPORT , mai 2011 Chemical Forum , Helsinki, 
Finlanda. 

Competenţe şi abilităţi organizatorice 
 
Competenţe şi abilităţi sociale dobândite prin  : coordonarea  laboratorului Riscuri Chimice si 
Biologice  din 2006, funcţionarea ca  manager de proiect pentru 4 proiecte nationale între 2000 şi 
2008 şi planificarea si coorodonarea activitatilor in cadrul unor proiecte nationale si internationale între  
1999-2008    

Competenţe şi abilităţi tehnice 
 

Operare aparatura de prelevare si masurare de laborator  si de teren, pantru masuarare concentratii 
poluanti si parametri meteorologici si de microclimat. 
diplomă şi medalie de bronz la Salonul Internaţional pentru Inovare, Cercetare şi Tehnologii Noi –
EUREKA - Bruselles , noiembrie 2001 
 
Brevet de invenţie RO A 100 303 
“Tehnologie de insolubilizare a reziduurilor galvanice”, care a obţinut diplomă şi medalie de aur la 
Salonul Internaţional de Invenţii – Geneva, aprilie 2001 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Operare Word, Excel, Power Point, Mathcad, AutoCad, Internet 

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

- 1974 - 1977 Curs de Pian –Scoala de Muzica nr 3 Bucuresti 

- 1987-1988  Curs de grafica la Universitatea Culturala Bucuresti  

Permis(e) de conducere - 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

Editor al cărţii “Procese şi instalaţii pentru neutralizarea poluanţilor acizi” – Editura Libra, Bucureşti 
2001 

Informaţii suplimentare Lucrări elaborate şi / sau publicate  
 

� Steluţa Nisipeanu,  Raluca Ştepa  - Sistemul de management de securitate şi sănătate în 
muncă, în conformitate cu OHSAS 18001- Editura LIBRA, ISBN 973-8327-54-7, Bucureşti 
2003 

� Steluţa Nisipeanu,  Raluca Ştepa  - Substanţe şi preparate chimice.Pericole, Riscuri,
Prevenire - Editura LIBRA, ISBN 973-8327-55-5, Bucureşti 2003 

� Steluţa Nisipeanu,  Raluca Ştepa  - Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate 
de expunerea la agenţi chimici - elaborat în cadrul Programului de Twinning Franţa –
România  - 2002 

� Steluţa Nisipeanu, Speranţa Ianculescu,   Raluca Ştepa  - Practica managementului 
mediului în conformitate cu ISO 14000, ISBN 973 – 8327-22-9,  Editura LIBRA, Bucureşti 
2002. 

� Steluţa Nisipeanu, Speranţa Ianculescu,   Raluca Ştepa  - Managementul mediului –
Editura MATRIX ROM ,  ISBN – 973- 685-428-0, Bucureşti 2001 

 
Membru al asociaţiilor profesionale:  
1998 - prezent - Societatea Româna pentru Protecţia Atmosferei - Promovare bune practici, schimb de 
informaţii, participare la  sesiuni ştiinţifice 

  

 
 

 
 

Data completării: 09.01.2015                                                   Semnătură: 
 


