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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stănciuc (n. Sava), Nicoleta 

Adresă(e) Strada Domneasca, Nr. 111, Corp E, Camera E304, 800201, Galati, România  

Telefon(oane)  +40 236 460165 Mobil:  -rubrică facultativă 

Fax(uri) +40 236 460165 

E-mail(uri) Nicoleta.Sava@ugal.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 25 ianuarie 1977 
  

  

Domenii de competență 
profesională 

Controlul si asigurarea calitatii produselor alimentare  
Managementul calitatii si sigurantei a limentelor. Sisteme de management  
Alimente functionale  
Mecanisme de denaturare ale proteinelor 
Trasabilitatea alimentelor 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2012 până in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborarea curriculei universitare pentru disciplinele: Managementul calitatii, Alimente functionale, 
Alimente pentru utilizare nutr itionala par ticulara, Trasabilitatea alimentelor, Managementul sigurantei 
alimentelor.  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, S trada 
Domneasca, Nr. 111, www.sia.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activități didactice și de cercetare  

Perioada 2007 până in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborarea curriculei universitare pentru disciplinele: Managementul calitatii, Alimente functionale, 
Trasabilitatea alimentelor, Nanobiotehnologie, Managementul sigurantei alimentelor.  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, S trada 
Domneasca, Nr. 111, www.sia.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activități didactice și de cercetare  

Perioada 2009 până in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentantul managementului pentru calitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Proiectarea, implementarea sistemului de management al calităţii conform standardului IS O 
17025:2005 

Instruirea personalului pe baza cerintelor din documentul de referinta  
Controlul documentelor  
Urmărirea prin audituri interne a funcţionării sistemului în vederea îmbunătăţirii acestuia  
Acreditarea laboratorului de Analize fizico-chimice si microbiologice ale alimentelor de RENAR, în 
conformitate cu standardul ISO 17 025:2005  

Numele şi adresa angajatorului  Laboratorul de Analize Fizico-Chimice si Microbiologice ale Alimentelor, Facultatea de Stiinta si 
Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, strada Domneasca, Nr. 111, 

www.sia.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Prestari servicii – analize fizico-chimice si microbiologice alimente  

Perioada 2000 -2005 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand 

mailto:Nicoleta.Sava@ugal.ro
http://www.sia.ugal.ro/
http://www.sia.ugal.ro/
http://www.sia.ugal.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Desfasurarea activitatilor de cercetare specifice lucrarii de doctorat  
Elaborarea si publicarea lucrarilor stiintifice  

Elaborarea, finalizarea si susținerea publica a tezei de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, S trada 
Domneasca, Nr. 111, www.sia.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitati de cercetare si didactice  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer 

Disciplinele pr incipale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Biotehnologii alimentare  
Biotehnologia de obtinere a aditivilor alimentari 
Ingineria proteinelor  
Biosenzori 
Microbiologie generala, Microbiologie tehnica  
Biotehnologia preparatelor enzimatice  
Depoluare 
Modelarea proceselor biotehnologice, Bioreactoare.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Strada 
Domneasca, Nr. 111, www.sia.ugal.ro  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

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 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta manageriala in derularea, in calitate de director , a 2 proiecte de cercetare castigate prin 
competitie.  
Eficienta in coordonarea activitatilor de cercetare si administrative.  
Selectarea corecta a membrilor echipei in acord cu competentele impuse de obiectivele si activitatile 
de cercetare si administrative. 
Apreciere corecta a bugetului si utilizarea eficienta a fondurilor.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Elaborarea și implementarea sistemelor integrate de managementul calității și siguranței alimentelor 
conform standardelor ISO 9001:2008 si ISO 22 000:2005.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Excel, SAS  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Informaţii suplimentare  

http://www.sia.ugal.ro/
http://www.sia.ugal.ro/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Membru al asociaţiilor 
profesionale 

Asociatia Specialistilor din Industria Laptelui  
Societatea Română de Bioinginerie şi Biotehnologie  

Asociaţia Specialiştilor în Biotehnologie Aplicată  
B.EN.A, Balkan Environmental Association  

  

 


