
 

 

  

Curriculum vitae  
Europass 

 

Informaţii personale 

 

  

Nume, prenume BÂRSAN NARCIS 

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail narcis.barsan@ub.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada februarie 2015 - prezent 
  

Numele angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea 

de Inginerie, Departamentul de Ingineria Mediului şi 

Inginerie Mecanică 

Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

Ocupaţia sau poziţia șef lucrări  

Principalele activităţi şi 

responsabilități 

- activităţi didactice; 

- activităţi de coordonare, documentare, informare, 

cercetare. 

Referinţe Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin, Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău  

Telefon:+40234580170/138 

  

Perioada octombrie 2012 – februarie 2015 
  

Numele angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea 

de Inginerie, Departamentul de Ingineria Mediului şi 

Inginerie Mecanică 

Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

Ocupaţia sau poziţia asist. univ.  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- activităţi didactice; 

- activităţi de documentare, informare, cercetare. 

Referinţe Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin, Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău  

Telefon:+40234580170/138 

  

  



Perioada noiembrie 2011 octombrie 2012 
Numele angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea 

de Inginerie, Departamentul de Ingineria Mediului şi 

Inginerie Mecanică 

Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

Ocupaţia sau poziţia cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- activităţi didactice; 

- activităţi de documentare, informare, cercetare. 

Referinţe Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău  

Telefon:+40234580170/138 

  

Perioada octombrie 2008 - noiembrie 2011 

Numele angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea 

de Inginerie, Departamentul de Ingineria Mediului şi 

Inginerie Mecanică 

Sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 

Ocupaţia sau poziţia doctorand, frecvență cu bursă 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

activităţi de documentare, informare, cercetare. 

Referinţe Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău  

Telefon:+40234580170/138 

  

Perioada 01 august 2008 - 30 septembrie 2008 

Numele angajatorului S.C. Connecting Manufactory Company S.A 
Sectorul de activitate Producţie 
Ocupaţia sau poziţia Inginer 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- coordonarea şi supervizarea activităţii de producţie din 

cadrul firmei. 

Referinţe Ing. Vâlcu Ioan 

  

  

Educaţie şi formare 14.12.2011 Doctor în ştiinţe  
 2008 – 2011: doctorat - Program de pregătire universitară 

avansată (2008-2009), Program de cercetare ştiinţifică 

(2009-2011) 

 1 Martie - 31 mai 2010: Stagiu de pregătire doctorală, 

Universitatea „Politecnico di Torino”, Italia, 

Departamentul de Ingineria Mediului şi Geotehnologie 

(DITAG), sub îndrumarea distinsului prof. dr. Giuseppe 

Genon, conform invitaţiei cu numărul 1649 din 

12.02.2010 şi a deciziei nr. 77 din 18.02.2011. 

 octombrie 2008 - iulie 2010 Masterand Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, 

Departamentul de Ingineria Mediului şi Inginerie 

Mecanică - Diplomă de Master Postuniversitar 

 iunie 2009 – curs de perfecţionare – International 

Training Workshop on Concepts in Enviromental Science 

and Engineering, Universitatea Tehnică "Gheorghe 



Asachi", Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului, Iaşi, România, Institute of Health Michigan, 

State University 

 mai 2009 – curs de instruire în domeniul compostării, 

proiectul de înfrăţire PHARE RO/06/IB/EN/06, România, 

Regiunea Nord - Est 

 2003 - 2008 - Student: Universitatea din Bacău, 

Facultatea de Inginerie, specializarea Ingineria şi 

Protecţia Mediului în Industrie - Diplomă de Inginer 

 15 aprilie - 01 mai 2007 Curs intensiv: Computer Aided 

Techniques in Mechanical Engineering, University of 

Applied Sciences, Stralsund Germania 

 2003 - 2007 Stagiu de pregătire Psihopedagogică şi 

Didactică, Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic, Universitatea din Bacău 

 1999 - 2003 - Liceul "Grigore Cobălcescu" Moineşti - 

Diplomă de Bacalaureat 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Autoevaluare 

 

 

Limba engleză 

 

Limba franceză 

 

 

Română 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe sociale  

 Comunicare şi relaţionare: ascultare activă, selectarea 

căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi 

neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi 

de grup ale interlocutorilor, modelarea comportamentului 

în raport cu interlocutorii. 

Lucru în grup. Am făcut parte din diverse grupuri de 

lucru în proiecte educaționale 
  

Aptitudini şi competenţe 

tehnice 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Competenţe în utilizarea calculatorului: 

- operare PC: Windows XP, MS Office (Word, Power 

Point, Excel), Table Curve 3D, Mathcad  

- comunicare: Internet Explorer 
  

  

Permis(e) de conducere  posesor permis auto categoria B din anul 2006 



Publicaţii  

- autor principal sau coautor la 22 articole cotate ISI 

- autor principal sau coautor la 10 articole publicate în 

proceeding indexate ISI; 

- autor principal sau coautor la 29 articole științifice în 

reviste indexate BDI; 

- autor principal sau coautor la 8 articole publicate în 

extenso în volumele unor conferințe internaționale; 

- 14 lucrări prezentate și susținute în cadrul unor 

conferințe internaționale; 

- autor principal sau coautor la 6 cărți de specialitate. 

 

Contracte de cercetare  

- Contracte de cercetare cu agenți economici - 9 director 

de contract; 

- Contracte de cercetare cu agenți economici – membru 

în 15 contracte; 

- Contracte de dezvoltare ce includ fonduri naționale - 

membru în 2 contracte. 

 

Alte activități de cercetare (vizibilitatea activității de 

cercetare) 

- 125 citări (inclusiv autocitări), h index 6, conform 

Google Academic. 

- 35 citări (inclusiv autocitări), h index 4, conform 

Scopus; 

- 32 citări (fără autocitări) în jurnale ISI; 

- membru în colectivul editorial la două jurnale 

internaționale: Journal of Engineering Studies and 

Research, Journal of Health and Environmental Research; 

- peste 120 de recenzii la articole științifice, conform 

Publons; 
- recenzor pentru 25 de jurnale internaționale, conform 

Publons. 

 

Vizite de studiu şi documentare în străinătate, stagii 

de pregătire:  

- peste 10 mobilități de tip Erasmus + la universități din 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2019      Ș.l.dr.ing. Narcis BÂRSAN 


