
Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dima Cristina 

Adresă(e) 
Domiciliu 

Str. Radu de la Afumaţi nr. 65, et. 1, ap. 11, Sector 2, București 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 16, bl. 16, ap.10, Focşani, Vrancea 

Telefon(oane) 0769675913 

  

E-mail(uri) Cristina.dima@man.ase.ro 
Dima.cristina5@gmail.com  
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 01.05.1992 
  

Sex Feminin 
  

  

Educaţie şi formare  

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinutǎ 

 
Disciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale dobândite  
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinutǎ 
 
 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite  

 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Martie 2019 
 
FORMATOR 
 
Pregătirea programului / Stagiu de formare; Pregătirea formării practice; Realizarea 
activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare; Evaluarea programului / Stagiul de formare 
 
STAR CONSULTING & TRAINING SRL 
 
Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale și 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
 
Octombrie 2018 
 
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 
 
 
Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; Aplicarea normelor de 
protecţia mediului; Menţinerea unor relaţii de muncă eficace;  
Pregătirea elaborării proiectului; 
Documentarea în vederea realizării proiectului; 
Stabilirea parteneriatelor; 
Elaborarea proiectului. 
 
S.C. ATC & IT SOLUTIONS S.R.L 
 

mailto:Cristina.dima@man.ase.ro
mailto:Dima.cristina5@gmail.com


Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinutǎ 

 
 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinutǎ 

 
 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
Februarie 2018 
 
AUDITOR ȊN DOMENIUL CALITĂŢII / MODUL Managementul Calităţii şi 
principiile auditului şi Modul Planificarea – Desfăşurarea – Controlul – Acţiune 
(PDCA) ȋn procesul de audit 
 
Managementul riscului, Control intern şi Guvernanţă 
 
S.C. TOP QUALITY MANAGEMENT SRL, 
 
Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 
 
Decembrie 2017 
 
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII / MODUL 
Instrumente ale managementului calitǎţii 
 
Dezvoltarea și implementarea abordǎrii procesuale ȋn toate procesele organizaţiei. 
 
 
S.C. TOP QUALITY MANAGEMENT SRL, 
 
Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale. 

  

Perioada 
           

    Calificarea / diploma obţinută 
 

      
    Disciplinele principale studiate /     

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Octombrie 2017 – Iulie 2018 
 
SPECIALIZARE ȊN PSIHOPEDAGOGIE 
Nivel II 
 
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor și adulţilor, Proiectarea și managementul 
programelor educationale. 
 
Academia de Studii Economice din București 
Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic 
 
ISCED 7 
 
 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinutǎ 

 
 

                 Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite  

 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Iunie 2017 
 
EVALUATOR PROIECTE 
Certificat de absolvire al programului de specializare   
 
Planificarea și programarea proiectelor cu finanţare europeanǎ destinate instituţiilor 
publice și celor private. Aplicarea corecţiilor financiare pentru proiectele cu finanţare 
externǎ. Audit, control și recuperare ȋn materia fondurilor europene. Pregatirea 
personala pentru evaluarea. Organizarea procesului de evaluare. Procesul de 
evaluare. Validarea evaluarii. Acordarea de asistenta tehnica pentru selectia de 
proiecte. 
 
S.C. ATC & IT SOLUTIONS S.R.L  
 
Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale  



  

Perioada 
           

    Calificarea / diploma obţinută 
 

      
    Disciplinele principale studiate /     

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Oct. 2016 – Iulie 2017 
 
SPECIALIZARE ȊN PSIHOPEDAGOGIE 
Certificat de absolvire al Program Postuniversitar de pregǎtire psihopedagogicǎ - 
Nivel I 
Psihologia educaţiei, Pedagogie I, Pedagogie II, Managementul clasei de elevi, 
Didactica specialitǎţii, Instruire asistatǎ de calculator 
 
Academia de Studii Economice din București 
Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic 
 
ISCED 7 
 

     
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 
Oct. 2016 – prezent 
Doctorand in cadrul Școlii Doctorale Management, Facultatea de Management 
 
Cercetare pe domeniul managementul proiectelor, managementul investiţiilor 
publice, sisteme de evaluare a performanţei proiectelor. Strategii de finanţare a 
afacerilor, Managementul riscurilor ȋn proiecte. 
 
Academia de Studii Economice din București 
Facultatea de Management / Şcoala doctoralǎ de Management 
 
STUDII DOCTORALE 
ISCED 8 

 
Perioada 

 
2014 – 2016 

  

Calificarea / diploma obţinută MASTER ȋn domeniul MANAGEMENT, specializarea „MANAGEMENTUL 
AFACERILOR PRIN PROIECTE” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul afacerilor. Antreprenoriat si dezvoltarea afacerilor. Managementul 
transferului de tehnologie, Auditul performanței, Pregǎtirea și evaluarea proiectelor, 
Strategii de finanţare a proiectelor, Evaluarea afacerii 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de MASTERAT 
ISCED 7 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
28 Iulie – 17 August 2015 
Certificat de absolvire al programului de perfecţionare pentru ocupaţia de 
INSPECTOR ȊN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ȊN MUNCĂ 
 
Planificarea activitǎţilor proprii, realizarea activitǎţilor de prevenire și protecţie, 
realizarea semnalizǎrii de securitate și de sǎnǎtate la locurile de muncǎ, instruirea 
lucrǎtorilor ȋn domeniul securitǎţii și sǎnǎtǎţii ȋn muncǎ, informarea lucrǎtorilor ȋn 
domeniul securitǎţii și sǎnǎtǎţii ȋn muncǎ, stabilirea mijloacelor materiale și tehnice 
necesare securitǎţii și sǎnǎtǎţii ȋn muncǎ, prevenirea accidentelor de muncǎ și a 
ȋmbolnǎvirilor profesionale, participarea la cercetarea evenimentelor care produc 
incapacitate temporarǎ de muncǎ, verificarea respectǎrii prevederilor legale ȋn 
domeniul securitǎţii și sǎnǎtǎţii ȋn muncǎ, monitorizarea activitǎţilor de evacuare și 
intervenţie ȋn situaţii de urgenţǎ. 
 
S.C. HSEQ CONSULTING S.R.L.  
 
 
Certificat de absolvire 



 

  

Perioada  
 

Calificarea / diploma obţinută 

2011-2014 
 
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE, specializare – MANAGEMENT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente antreprenoriale, Metodologii manageriale, Fundamentele 
Managementului Organizației, Managementul proiectelor, Comunicare și negociere ȋn 
afaceri, Evaluarea ȋntreprinderii, Management comparat, Management operațional și 
Analizǎ economico-financiarǎ   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de LICENŢĂ  
ISCED 6 

  

Perioada Octombrie 2011 – Februarie 2012 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Certificat de absolvire al cursului DREPTUL AFACERILOR COMERCIALE 
organizat ȋn cadrul Proiectului strategic  „Centru Pilot integrat pentru inițierea 
ṣi sprijinirea afacerilor ȋn scopul creṣterii    competitivitǎții economiei româneṣti 
ȋn condițiile aderǎrii la Uniunea Europeanǎ” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul afacerilor comerciale 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat de absolvire 

  

Perioada 2007-2011 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Diplomă de Bacalaureat 
Atestat de competențe profesionale – competențe de operare pe calculator 
(Cunostinte tehnice de utilizare a calculatorului si a softurilor specializate pentru 
editare, calcul tabelar, prezentare) 
Certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română – utilizator 
experimentat 
Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională  ( limba 
engleză ) – nivel A1 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică – Informatică 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Focșani, jud. Vrancea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 
ISCED 3 

 
Experienţa profesională 

 
  Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 

 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

 

 
 
 
Februarie 2017 - prezent 
Cadru didactic asociat 
 
Susţinerea activităţilor didactice pentru programele de licenţă de la Facultatea de 
Management şi Facultatea de Marketing  la disciplina Managementul Proiectelor. 
Adapteaza continutul si  materiale de formare aditionale, astfel incat sa permita 
transmiterea cunostintelor de baza, conform tematicii si nivelului de pregatire 
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa 
Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti. 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 
Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 

 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Cercetare, educaţie, formare, management.   
 
Ianuarie 2018-prezent 
 
Consultant individual ȋn cadrul proiectului „Prevenirea abandonului şcolar – cale 
de creştere a performanţei sistemului educaţional universitar - MANPRO”, 
Acord de Grant nr. 55/SGU/NB/I 
 
- Realizarea activităţilor proiectului;  
- Ȋndeplinirea obiectivelor şi a rezultatelor previzionate;  
- Monitorizarea  evoluţiei activităţilor;  
- Asigurarea expertizei necesare ȋn proiect ȋn domeniul de competenţă specific. 
- identifica temele de interes pt GT in workshop-uri prin aplicare toolkit de evaluare si 
testare pentru workshopuri, elaborand un raport in acest sens 
- elaboreaza agenda evenimentelor si sustine prezentarile in cadrul workshopurilor 
derulate; Modereaza discutiile din cadrul workshopurilor; 
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management,  Piaţa 
Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti. 
 
 
Noiembrie 2017 
Participare (susţinere, dezbatere) la conferinţa internaţionalǎ cu lucrările intitulate: 
„ALTERNATIVES FOR THE RATIONALIZATION OF PUBLIC INVESTMENT 
PROGRAMMES IN ROMANIA” şi „CHALLENGES OF THE INTELLECTUAL 
CAPITAL FROM A MANAGEMENT PERSPECTIVE”  și implicarea ȋn organizarea 
evenimentului.  
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management: The 11th 
International Management Conference - IMC 2017 „The Role of Management in 
the Economic Paradigm of the XXIst Century 

  

Perioada 
 
Funcţia sau postul ocupat 

Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Septembrie 2016 – prezent  
 
Manager general 
- Definirea obiectivelor pentru activitatea firmei; 
- Monitorizarea trimestrialǎ / semestrialǎ / anualǎ a gradului de realizare a 
obiectivelor; 
- Evaluarea nivelului de performanţǎ la nivelul resurselor umane (indicatori de 
performanţă) ȋn concordanţǎ cu obiectivele firmei; 
- Monitorizarea pieţei și identificarea perspectivelor de creștere și dezvoltare; 
- Planificarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BCV) şi rectificările 
acestuia; 
- Asigurarea managementului riscului operaţional și financiar ȋn activitatea 
organizaţiei și ȋn relaţiile de parteneriat; 
- Definirea politicii de comunicare ȋn cadrul organizaţiei ȋn sistem intern, cu angajaţii 
și ȋn sistem extern (parteneri de afaceri, furnizori etc.) 
- Coordonarea politicii de promovare a companiei (elaborarea de materiale 
promoţionale, monitorizarea procesului de comunicare: clienţi, furnizori etc. 
 
S.C IULICRIS S.R.L, Bd. Unirii nr. 5/45, Focşani, Vrancea 
Activitate de producţie, comerţ și prestǎri servicii 

  

Perioada 
 
Funcţia sau postul ocupat 

Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 
 
 
 
 

Februarie 2017- Iunie 2017 
 
Expert dezvoltare regionalǎ ȋn cadrul proiectului: „Elaborarea strategiei de 
dezvoltare locală durabilă a municipiului Curtea de Argeş 2017 – 2020” 
- analiza diagnostic a domeniilor: turism, culturǎ, servicii comunitare, asistenţǎ 

socialǎ pe baza informaţiilor și a documentaţiei existente la nivelul UAT Curtea 
de Argeș dar și prin utilizarea bazelor de date ale INS și Eurostat; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

- elaborarea direcţiilor de dezvoltare strategicǎ pentru domeniile menţionate 
anterior; 

- dezvoltarea unor pachete de programe de intervenţie pentru implementarea 
strategiei de dezvoltare; 

- definirea unor standarde de indicatori de performanţǎ pentru monitorizarea 
implementarii strategiei; 

- definirea unor linii directoare privind bugetarea proiectelor la nivelul UAT Curtea 
de Argeș; 

- analiza capacitǎţii administrative a UAT privind implementarea și exploatarea 
proiectelor. 

- elaborarea agendei evenimentelor si sustine prezentarile in cadrul consultarilor 
desfasurate derulate; Modereaza discutiile din cadrul consultatrilor publice 

 
SC ABG BUSINESS TOOLS SRL-D, Bucureşti 
Activităţi de Consultanţă pentru Afaceri şi Management, Cod COR 7022 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 

 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Noiembrie 2016 
Participare (susţinere, dezbatere) la conferinţa internaţionalǎ cu lucrarea intitulatǎ: 
„New Approaches of Investment Management used in context of Territorial 

Intelligence” și implicarea ȋn organizarea evenimentului.  

 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management: The 10th 
International Management Conference – Challenges of Modern Management 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 
 

 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                   Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activitǎţi și responsabilitǎţi principale 
 
 
              
 
 
             

    Numele şi adresa angajatorului 
 

Decembrie 2015  
Organizator conferinţă proiect POSDRU ID 137080 
- selectia participanţilor; 
- organizarea sistemului de invitaţii și monitorizarea prezenţei la conferinţǎ; 
- organizarea documentaţiei privind evenimentul și raportarea corespunzǎtoare; 
- comunicarea cu participanţii și invitaţii din partea proiectului; 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Facultatea de 

Management, Conferinţa de ȋnchidere a proiectului „Practicǎ azi pentru a deveni 

managerul de mâine!” POSDRU/161/2.1/G/137080 
 
 
Noiembrie 2015 
Organizator a trei târguri de job-uri ȋn cadrul proiectului POSDRU 137080 
- organizarea de ansamblu a evenimentului, gestionarea relaţiei cu furnizorii 

serviilor de ȋnchiriere sǎli și catering; 
- gestionarea relaţiei cu firmele participante: firme private dar și reprezentaţi ai 

autoritǎţilor publice (transmitere invitaţii, recepţie, monitorizare activitate, 
raportarea prezenţei); 

- raportarea operaţionalǎ și financiarǎ a evenimentelor ȋn raport cu solicitǎrile 
beneficiarilor și ale finanţatorilor. 

 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI,  Facultatea de 
Management, Târguri de job-uri dedicate studenţilor şi absolvenţilor de la ASE din 
Bucureşti 
 
 
Martie 2015 – Aprilie 2015 
Practicant 
 
- Studierea ghidurilor aferente programelor de finantare europeana; 
- Analiza capacităţii de finanţare la nivelul autorităţilor publice locale 
- Furnizarea de informatii diferitelor categorii de clienţii publici si privati; 
- Organizarea si participarea la diferite jocuri de rol; 
- Documentare și realizare analize economice, sociale si financiare precum  si a unor 
strategii de dezvoltare in vederea elaborarii de proiecte. 

 
Phin Consulting & Training SRL, Bd. Burebista, nr. 3, bl. D16, sc. 3, et.2, ap. 79, 
Sector 3, Bucuresti 



   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Serviciul de consultanţǎ (departamentul Accesare Fonduri Nerambursabile) 
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management 

  

Perioada Iunie 2014 – Septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Reprezentarea firmei în relaţiile cu clienţii și furnizorii; 
- Elaborarea strategiei de resurse umane a companiei; 
- Consilierea angajaţilor companiei; 
- Coordonarea activităţii departamentului de resurse umane; 
- Monitorizarea costurilor cu personalul; 
- Coordonarea departamentului de promovare al companiei. 
 

Numele şi adresa angajatorului S.C IULICRIS S.R.L Bd. Unirii nr. 5/45, Focşani, Vrancea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de producţie, comerţ și prestǎri servicii 
 

Perioada Martie 2014 – Aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Practicant 

       Activităţi şi responsabilităţi principale - Crearea și plasarea materialelor de informare si promovare a diferitelor locatii si 
evenimente; 
- Dezvoltare concept de afișe, bannere, pliante publicitare pentru clienții firmei; 
- Crearea conceptelor și tipărirea materialelor publicitare; 
- Implicare ȋn activitatea de producție: lipire, măsurare, decupare materiale 
publiciare; 
- Activități de consultanță oferite clienților; 
- Monitorizarea impactului materialelor promoţionale. 

Numele şi adresa angajatorului S.C CREAMIKES S.R.L  Bd. Gării, nr.17, Focșani, Vrancea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principala activitate a organizației este reprezentată de furnizarea unei game 
complete de servicii de publicitate și de promovare, inclusiv consultanță și servicii de 
creație. 

 

Perioada Iulie 2013 - Septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator vânzâri 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea şi conducerea echipelor de vânzări; 
- Promovarea produselor firmei; 

- Dezvoltarea şi menţinerea reţelei de clienţi. 

- Coordonare, planificare, prioritizare eficienta, implementare 
-  

 

Numele şi adresa angajatorului S.C IULICRIS S.R.L Bd. Unirii nr. 5/45, Focşani, Vrancea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de producţie, comerţ și prestǎri servicii 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbă maternă 
                                                  Iulie 2011 

Română 
   Certificat De Competență Lingvistică – Nivel Experimentat 

Limbă străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 B2 B1 B1 B2 

Spaniolǎ  B2 B2 B2 B2 B1 

  



Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 

Sunt o fire socialibilă, pot stabili cu ușurință relații de colaborare si parteneriat, mă 
pot adapta în echipe/colective de lucru noi, atât în postura de coechipier cât și în 

cea de lider. Aceste abilități au fost demonstrate în special în cadrul facultǎții. Astfel 

m-am format ca un om deschis spre nou și am învățat că socializarea și dezinhibiția 
au un rol importat în desfășurarea unei activități performante.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Mă pot caracteriza ca o fire realistă, pragmatică și organizată, cu atracție către 
științele exacte. Indiferent de activitate, fie profesională sau personală, îmi place 
ca aceasta să fie realizată în urma unui plan temporar. În general îmi realizez o 
planificare personalǎ, cu ajutorul căruia desfășurarea unei activități să fie cât mai 
structurată și mai performantă. Datorită acestor aptitudini am fost de multe ori în 
situația de a organiza diferite echipe în cadrul proiectelor din cadrul facultății 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 

Ȋn ceea ce privește utilizarea calculatorului am dezvoltat o serie de competențe 
încă din timpul liceului (profilul acestuia fiind matematică – informatică). Astfel, 
pentru centificarea acestora am obținut ECDL Core Certificate - Permisul 
Eururopean de conducere a computerului Complet promovând cu succes cele 7 
module:  
 

Modului 1: Concepte de bază ale Tehnologiei Informației 
Modulul 2: Utilizarea computerului și organizarea fișierelor 
Modulul 3: Editare de text 
Modullul 4: Calcul tabelar 
Modulul 5: Baze de date 
Modulul 6: Prezentări 
Modulul 7: Utilizare internet și poștă electronică 
 

De asemenea, atât pe parcursul liceului, al facultǎții și al stagiului de pregătire doctorală 

am lucrat cu Instrumentele Microsoft Office™ (Word,  PowerPoint, Excel) precum și cu 
programe informatice de prelucrare a datelor.  
 

 Alte competențe ṣi aptitudini 

 
 

 
Permis de conducere 

Perseverenţa, puterea de a învața lucruri noi și de a mă adapta cu ușurință 
situațiilor noi; sociabilitate, spirit de echipa și capabilitate de a lucra în condiții de 
stres. 

 
Permis de conducere, categoria B. 

Alte informații suplimentare  

Proiecte Membru ȋn echipa de organizare și participare la conferinţa cu titlul RELAȚIA 
DINTRE TRANSFERUL DE CUNOAȘTERE ȘI ECO-INOVAREA ÎN DOMENIUL 
RECICLĂRII DEEE. Proiect de cercetareHub virtual de eco-inovare pentru creșterea 
competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice şi electronice 
(EcoInnEWaste), Academia de Studii Economice, București, 17 octombrie 2016 

Membru ȋn grupul ţintǎ al proiectului „Practica azi pentru a deveni managerul de 
maine!„ POSDRU/161/2.1/G/137080, Proiectul este cofinantat din Fondul Social 
European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013, Axa Prioritara 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul 
Major de Intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 2012-2014 

Participare la conferinţa: Entrepreneurial Competences for School 
Leadership Teams – EC4SLT, University of Primorska, Faculty of Education, 
Koper – 13th June, 2016 

Certificǎri, lucrǎri și cercetǎri 
relevante pe tema proiectului 

Certificat de participare la CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ  
„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, 22-23 septembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova 

Certificate of participation - 17th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2017, July 2017, Albena, Bulgaria 



Certificat de participare la conferinţa "Dezvoltare durabilă in condiţii de 
instabilitate economică", 23-24 Iunie 2017, Academia Comercială Satu Mare, 
Satu Mare 

Certificate of participation – Risk In Contemporany Economy. The XVIII-th 
Annual International Conference, 9-10 iunie 2017, Galaţi, România 

Certificate of participation – MIC 2017 Conference Managing the Global 
Economy, 24-27 May 2017, Monastier di Treviso, Italiy 

 Certificate of participation - The 10th International Management Conference 
– Challenges of Modern Management  3rd-4th november 2016, Bucharest, 
Romania 

Certificat de Competență Lingvistică – Limba Engleză, (Înțelegerea textului audiat – B2, 
Înțelegerea textului citit – B2, Producerea de mesaje scrise – B2, Producerea de mesaje orale 
– B2, Interacțiune orală – B2),  Iulie 2011, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Focşani 

Certificat de Comptență Lingvistică – Limba și Literatura Română, Utilizator Experimentat, , 
Iulie 2011, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Focşani 

Certificat de Competențe Digitale, Utilizator Experimentat, Iulie 2011 

Atestat de Competențe Profesionale  - Competențe de Operare pe Calculator, Nota 10, 
Septembrie 2011, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Focşani 

Certificat ECDL WebStarter, Octombrie 2008, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, 
Focşani 

Workshop-uri HOW TO GET THE BEST FROM YOUR Ph.D. Dissertation: strategies and methods 
to publish your literature review in JCR-ranked journals, prof. Miguel González-
Loureiro (Universidad of Vigo – Spain),  Academia de studii Economice din București, 
Facultatea de Management, Sala 1516, 31 Ooctombrie 2016  

Sesiune de informare cu privire la programele finanţate de la bugetul de stat  2015  
„STATUL MAI  APROAPE DE IMM-URI”, organizat de Ministerul  Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri – Biroul Romania Hub, Elena 
Soava, 22 Aprilie 2015 

Journalism Workshop, Septembrie 2009, Biblioteca Județeană de Limbi Străine 
Focșani 

Conferințe Gala Fondurilor Structurale – ediţia a II-a „Succesul e…MOLIPSITOR!” 
organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România împreună cu 
Structural Consulting Group-www.fonduri-structurale.ro, 18 decembrie 2017, Le 
Chateau, București 

Conferinţa „Dimensiunea spirituală a ştiinţei” susţinută de prof.univ.dr. 
neuropsihiatru D.C. Dulcan, 23 iunie 2017, Academia Comercială Satu Mare, Satu 
Mare 

Conferinţa de ȋnchidere a proiectului „Practica azi pentru a deveni  managerul 

de maine!” POSDRU/161/2.1/G/137080, cofinanţat din Fondul Social European, 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
Axa Prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, 
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. 8 
Decembrie 2015, Academia de Studii Economice din București  

The 1st Conference on Effective Methods of Management and Research in 
Higher Education, Bilateral relations program fund RO14, The Military Technical 
Academy, 28 November 2016 



 
 
 
 
DIMA CRISTINA            
 

 „Fiecare student are nevoie de Practicǎ, Remarcare, Organizare, Evoluţie, 

Direcţie, Lansare – pRoedl” cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

„Investește ȋn oameni!”. Invitaţi speciali: Anca Sucalǎ, Daniela Banu, Mihai Melnic, 

Lidia Maier, Roxana Serbanescu; 28 Octombrie 2015, Sala Rotterdam a Hotelului 
Double Tree by Hilton, Bulevardul Nerva Traian 3A 

 Altfel despre Marketing, Invitați speciali: Maia Morgenstern, Laurențiu Semeniu, 
Ștefan Stroe. Academia de Studii Economice din București, Noiembrie 2013 

Asociaţi ȋn afaceri. Experţii alǎturi de dumneavostrǎ. București, 26 octombrie 

2016, Athenee Palace Hilton, Sala Regina Maria 

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor 
Geert Hofstede, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea „Dunǎrea de Jos”, Galaţi, 21. Oct. 2016 

Seminarii știinţifice 
 

Participare la Sesiunea de Comunicări Științifică Studențească, Aprilie 2013, 
Academia de Studii Economice din București 

Seminar Born2Succeed, susținut de Irina Alionte (Entrepreneur & Empowermrnt 
Coasch) și Justin Devenshire (Personal Success Coach & Entrepreneur), la Academia de 
Studii Economice din București , Martie 2014 

World Cafe Antreprenoriat social – mǎ angajez ȋn comunitate - RECOLTA , 17 noiembrie 

2015, Hotel Marshall, Sala Panoramic 


