Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

BARNA OCTAVIAN

octavian.barna@ugal.ro

Sexul M | Data naşterii 01.08.1968| Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Din 2012 până acum

Conferentiar
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Strada
Domnească, Nr. 111, www.ugal.ro

Activităţi de predare si cercetare la disciplinele:
Tehnica frigului si climatizari in Industria alimentara
Tehnologie si control in industria zaharului

1998-2012
1994-1998

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare.
Assistent universitar si sef de lucari la Facultatea de Industrie Alimentara din Galati, cu ore de predare si
proiectare la disciplinele Tehnica frigului si climatizari in Industria alimentara
Tehnologie si control in industria zaharului.
Inginer tehnolog la intreprinderi de industrie alimentara .SC FIA SA , Iasi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2018-prezent

2014-2018
1998-2006

Master in Arhitectura Navala, Facultatea de Arhitectura Navala,
Universitatea Dunarea de Jos din Galati, strada Domneasca nr.111.
Facultatea de Arhitectura Navala, Specialiazarea Sisteme si
Echipamente Navale, Universitatea Dunarea de Jos din Galati,
strada Domneasca nr.111.
Titlul ştiintific de doctor.
Teza de doctorat. Studiul conservarii cerealelor la temperaturi
scazute
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, www.ugal.ro

1989-1994

▪ Interpretarea statistică a datelor obținute, abilități de lucru cu diverse echipamente și aparate
explicarea unor fenomene chimice, biochimice și microbiologice

Inginer, specializarea: tehnologia şi controlul calităţii în industria
alimentară / diploma de licenţă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit
▪ Biochimia produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Operaţii şi aparate în industria
alimentară, Controlul calităţii produselor alimentare,
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Engleză
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a computerului
Competenţe şi aptitudini artistice

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

▪.
▪ Adaptabilitate la diverse medii sociale, comunicare și colaborare, seriozitate, corectitudine.
▪ Administrarea şi planificarea: timpului, personalului, resurselor. Prioritizare, impunerea şi atingerea
ţintelor, stabilirea unui program realist de acţiune.
▪ Utilizarea diferitelor echipamente de laborator şi tehnici de lucru pentru determinări fizice, chimice şi
microbiologice
▪ Utilizarea programelor din Windows, pachetul Microsoft Office
▪ Realizarea de prezentari în Power-Point și postere.
▪ Permis de conducere categoria B

Conf. dr. ing. Octavian Barna
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