
 

CURRICULUM VITAE 
  

Nume / Prenume Dima Cristian Vasile 

Adresă(e) Str. Domneasca, nr. 111, corp F, sala F207 

Telefon(oane) Fix-acasa 0336/411818 

Fax(uri) (+40) 336 13 02 81 

E-mail(uri) cristian.dima@ugal.ro 
   

Naţionalitate română 

Data naşterii 20-04-1983 

 

 

Domenii de competenta 

  
 
 
Tehnologii generale-Tehnologie şi control în industria cărnii 
Extractia, caracterizarea si încapsularea compuşilor bioactivi. Alimente functionale. 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada 

  Funcţia sau postul ocupat 

                              

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

                               Perioada 

 

  Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 
  
 Septembrie 2017-prezent 
 
 Sef de Lucrari 
 
-predareacursului de Procesarea Industriala a Alimentelor, de la master Nutrutie, anul I 
-predarea lucrărilor de seminar şi laborator pentru studenţii şi masteranzii din cadrul   
Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 
-predarea lucrărilor de seminar şi practica în Staţia Pilot de Carne; 
-coordonarea studenţilor pentru lucrări ştiinţifice; 
-activităţi de cercetare științifică. 
 
 
 Februarie 2015 – Septembrie 2017 
  
 Asistent universitar 
 
-predarea lucrărilor de seminar şi laborator pentru studenţii şi masteranzii din cadrul   
Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 
-predarea lucrărilor de seminar şi practica în Staţia Pilot de Carne; 
-coordonarea studenţilor pentru lucrări ştiinţifice; 
-activităţi de cercetare științifică. 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, Strada Domnească, Nr. 111, www.sia.ugal.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Activităţi didactice, de cercetare științifică 

  

                           Perioada  Din octombrie 2007 până în martie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog, Şef schimb departament producţie 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
   
  Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- coordonarea şi conducerea activităţilor din cadrul departamentului de producţie astfel 
încât să fie asigurate condiţiile pentru obţinerea produselor de calitate conform 
cerinţelor specificate. 
 
S.C. SALTEMPO S.R.L., Calea Prutului nr. 87A, Galaţi, România 
 
Procesare în Industria Cărnii 

  

 

          Educaţie şi formare 
 
                                   Perioada 

 

    Calificarea / diploma obţinută 

 

 Disciplinele principale studiate 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 

 
 
 Din octombrie 2011 până în octombrie 2014 

 

 Doctor în domeniul Inginerie Industrială 

 

 Tehnici de extracţie a uleiurilor esenţiale, Metode spectrofotometrice de caracterizare 

a compusilor bioactivi, Tehnici de încapsulare şi caracterizarea micro/nanosistemelor, 

Microscopie electronica de baleiaj, Microbiologie generală, Tehnici moderne de 

procesare în industria cărnii. 

 

 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, StradaDomnească, Nr. 111, www.sia.ugal.ro 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Doctorat 
 
 



 
                                   Perioada 
 
    Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale studiate 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
                         

                               Perioada 

 
    Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
 

Membru al asociaţiilor 
Profesionale 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limba maternă 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
 

Competenţe şi aptitudini 
Organizatorice 

 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
 Octombrie 2008 până în iulie 2010 
 
 Master în Tehnologii speciale în industria alimentară 
 
 Alimente funcţionale şi alimente organice, Autentificarea şi expertizarea produselor 
alimentare, Tehnici moderne de control şi analiză în industria alimentară, Tehnici 
neconvenţionale de procesare a alimentelor.  
 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, StradaDomnească, Nr. 111, www.sia.ugal.ro 
 
 Master 
 
  
 Din octombrie 2002 până în iulie 2007 
 
 Inginer diplomat, specializarea Ingineria Produselor Alimentare 
 
 Chimia alimentelor, Chimie fizică şi coloidală, Microbiologie generală, Operaţii unitare 
în industria alimentară, Principii de conservare, Controlul şi asigurarea calităţii, 
tehnologia şi controlul calităţii în industria carnii. 
 
 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, StradaDomnească, Nr. 111, www.sia.ugal.ro 
 
 Licenţă 
 
 
Din 2019 - SECRETAR GENERAL Asociaţia Inginerilor din Industria Alimentară din 
România (ASIAR). 
Din 2012 până în prezent membru în Asociaţia Inginerilor din Industria Alimentară din 
România (ASIAR).  
Din 207 până în 2019 membru în Consiliul Faculatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor. 
Din 2013 până în prezent membru în Comitetul de Organizare al Conferinţei Ştiinţifice 
a Şcolilor Doctorale din Universitatea Dunărea de Jos. 
Din 2012 până în 2014 membru în Consiliul Şcoli Doctorale de Inginerie. 
 
 Română 
 
 Limba Engleza (scris, vorbit satisfăcător) 
 
 Permis conducere categoria B din 2008; 
 Capacitate sporită de memorare şi acumulare de noi cunoştinţe; 
 Capacitate de adaptare şi integrare într-un colectiv nou; 
 Putere mare de convingere şi spirit organizatoric; 
 Cunoştinţe PC: software – operare avansată în sistem Windows; 
 Microsoft Office: Grafică asistată de calculator-AutoCAD; 
 
 Supravegherea şi optimizarea fluxului tehnologic din industria cărnii. 
 Tehnici de microîncapsulare. 
 Optimizarea şi utilizarea procesului de extracţie cu fluide super-critice (SFE). 
 

                       
                                Distincţii 
 

 Diploma Cercetător Eminent, pentru rezultatele excepţionale în activitatea de 

cercetare în timpul doctoratului, 27 martie 2014, acordata de Ministrul delegat pentru 

Cercetare Ştiinţifică 

 

 

 

SL.dr.ing. Cristian DIMA 

http://www.sia.ugal.ro/

