
 
 Curriculum vitae 

Europass 
 

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Ognean, Mihai 
E-mail  mihai.ognean@ulbsibiu.ro (profesional) 

ogneanmihai@yahoo.com (personal) 
 

Cetatenia  Română 
 

Data nasterii  19 iulie 1974 
 

 
 

Experienta profesionala 
 

Perioada  octombrie 2005 – prezent 
Functia sau postul ocupat  Şef lucrări la disciplina ,,Tehnologia, utilajul si controlul calităţii produselor in industria panificaţiei şi 

produselor făinoase”, Catedra Ingineria Produselor Alimentare, în Catedra Biotehnologii Alimentare 
şi în cele din urmă în Departamentul Ştiinţe Agricole şi Ingineria Produselor Alimentare 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 activitate didactică, activitate de consiliere profesională, activitate practică, activitate de cercetare 
ştiinţifică, reprezentant pentru Colectivul alimentar în cadrul departamentului de Științe Agricole și 
Industrie Alimentară, membru în Cosiliul facultății, membru Comisiei examenului de disertație, 
responsabil specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare, secretarul Comisiei de 
admitere pe facultate, secretarul  Comisiei examenului de diplomă, mebru in Comisia pentru 
învățământ și membru în Comisia pentru prezentare și publicitate 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi 
Protecţia Mediului 
Tel.: (40-26) 921 13 38 – Fax (40-26) 921 25 58 
Website: http://www.ulbsibiu.ro 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar de stat, cercetare ştiinţifică 

Perioada  octombrie 2003 şi octombrie 2005 
Functia sau postul ocupat  Asistent universitar la disciplina ,,Tehnologia, utilajul si controlul calităţii produselor in industria 

panificaţiei şi produselor făinoase”, Catedra Ingineria Produselor Alimentare 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 activitate didactică, activitate de consiliere profesională, activitate practică, activitate de cercetare 

ştiinţifică, membru în Comisia de întocmire a dosarelor de acreditare pentru noi specializări (,,Ştiinţa 
alimentelor şi alimentaţiei, şi protecţia consumatorului”), secretarul  Comisiei examenului de 
diplomă, secretarul  Comisiei examenului de absolvire, membru în diferite Comisii ale examenului de 
admitere, membru in consiliul catedrei I.P.A., membru in Comisia întocmirii temelor proiectelor de 
diplomă, membru in Comisia pentru întocmirea ghidului de studii pentru studenți 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi 
Protecţia Mediului 
Tel.: (40-26) 921 13 38 – Fax (40-26) 921 25 58 
Website: http://www.ulbsibiu.ro 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar de stat, cercetare ştiinţifică 
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Perioada  septembrie 1999 până în septembrie 2003 
Functia sau postul ocupat  Preparator la disciplina ,,Tehnologia, utilajul si controlul calităţii produselor in industria panificaţiei şi 

produselor făinoase” şi disciplina ,,Tehnologia, utilajul si controlul calităţii produselor in industria 
morăritului” 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 activitate didactică, activitate de consiliere profesională, activitate practică, activitate de cercetare 
ştiinţifică, membru în Comisia de întocmire a dosarelor de acreditare pentru noi specializări (,,Ştiinţa 
alimentelor şi alimentaţiei, şi protecţia consumatorului”), secretarul  Comisiei examenului de 
diplomă, secretarul  Comisiei examenului de absolvire, membru în diferite comisii ale examenului de 
admitere, întocmirea ghidului studentului 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi 
Protecţia Mediului 
Tel.: (40-26) 921 13 38 – Fax (40-26) 921 25 58 
Website: http://www.ulbsibiu.ro 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar de stat, cercetare ştiinţifică 

Perioada  octombrie 1997 până în iunie 1999 
Functia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Activitate didactica 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi 
Protecţia Mediului 
Tel.: (40-26) 921 13 38 – Fax (40-26) 921 25 58 
Website: http://www.ulbsibiu.ro 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar de stat 

Perioada  noiembrie 1998 – iulie 2002 
Functia sau postul ocupat  Profesor inginer la materiile de specialitate ,,Tehnologie culinară”, „Tehnologia panificaţiei”, 

„Tehnologia moraritului”, „Microbiologia produselor alimentare”,,Materii prime”, „Biochimia şi 
microbiologia produselor alimentare” 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 activitate didactică la clasele de profesională şi ucenici, bucătari şi ospătari, activitate de consiliere 
în cadrul orelor de dirigenţie, coordonarea activităţii de participare la diferite expoziţii de realizare a 
preparatelor culinare şi a băuturilor de bar (întocmirea listei exponatelor, asigurarea aprovizionării cu 
materii prime, organizarea activităţii elevilor şi a subordonaţilor – maiştrii instructori – cu ocazia 
desfăşurării acestor manifestări), membru Comisia de absolvire.  

Numele si adresa angajatorului   Şcola de Cooperaţie Sibiu, str. Centumvirilor nr. 2, Sibiu 550012, România 
Tel.: (40-26) 921 13 60 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ profesional semi-privat 

Perioda  septembrie 1997 până în noiembrie 1998 
Functia sau postul ocupat  Inginer tehnolog  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Asigurarea calităţii produselor, întocmirea reţetelor de producţie, creare produse noi, verificarea 
consumurior specifice, verificare activitate producţie, verificare activitate laborator, organizare 
producţie 

Numele si adresa angajatorului   S.C. SIMPA S.A., Şos. Alba-Iulia nr. 70 
Tel. 040 269 229 616 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Producţie şi desfacere produse de panificaţie şi patiserie 

Perioada  iulie 1997 până în septembrie 1997 
Functia sau postul ocupat  Inginer 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Inginer  responsabil de activitatea laboratorului morii proprii 

Numele si adresa angajatorului   Panificatie Dobrun S.A., Str. Dobrun Nr. 1 
Tel. 040 269 215 968 
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Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Producţie produse de morarit şi panificaţie 

 
Educatie si formare 

 

Perioada  25-29 martie 2013 
Calificarea / diploma obținuta  certificat de participare 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 program de formare în specializarea - mentorat educaţional Dezvoltarea şi implementarea unui 

program pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu 
dizabilităţi, POSDRU/86/1.2/S/63951 

Numele si tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 

Perioada  1 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2013 
Calificarea / diploma obținuta  Certificate de participare 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID/IFR şi  tehnologiilor TIC în planificarea, 

organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional; Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele 
de eLearning, Blended Learning; Open and Distance Learning; Formare şi perfecţionare în editarea 
de materiale ID/IFR; Formare şi perfecționare în managementul calităţii 

Numele si tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, proiect cu finanțare nerambursabila din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
intitulat „Excelenţă academică în Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă – un 
demers pentru calitate” 

Perioada  august 2010 – septembrie 2011 
Calificarea / diploma obtinuta  Absolvent cursuri postdoctorale, ,,Şcoala postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica şi 

biotehnologii alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei" 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 aria tematică Biotehnologii alimentare, zootehnice şi vegetale, tema de cercetare BIOTEHNOLOGII 

DE OBTINERE A PRODUSELOR DE PANIFICATIE UTILIZAND ENZIME PENTOZANAZICE"  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Institutul Naţional de Cercetări Economice  “Costin C. Kiriţescu” Bucureşti al Academiei Române 

Perioada  noiembrie 1999 şi 30 septembrie 2009 
Calificarea / diploma obtinuta  titlul de doctor în Ştiinţe inginereşti 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Ştiinţe Inginereşti, specializarea ,,Tehnologii şi echipamente în industria alimentară”, tema „Cercetări 

privind efectorii cu implicaţii asupra proprietăţilor reologice ale aluaturilor” 
Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de formare 
 Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Perioada  octombrie 1992 până în iulie 1997 

Calificarea / diploma obtinuta  Absolvent licenţiat al Facultăţii de Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Inginer tehnolog în industria alimentară 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare 
Tel.: (40-26) 921 13 38 – Fax (40-26) 921 25 58 
Website: http://www.ulbsibiu.ro 

 

 Aptitudini si competente 
personale 

 
Limba materna  Română 

 
 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
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engleză  (C1) Nivel avansat (C2) Nivel avansat (B1) Nivel mediu (B1) Nivel mediu (C2) Nivel avansat 

franceză  (A2) Nivel de bază (B1) Nivel mediu (A1) Nivel de bază (A1) Nivel de bază (B1) Nivel mediu 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
Competente si abilitati sociale  Dedicată muncii şi eficientă atât în munca individuală cât şi ca membru al unei echipe 

Abilităţi de comunicare excelente dobândite de-a lungul carietrei în învăţământ 
Flexibilitate şi adaptabilitate excelente dobândite de-a lungul întregii cariere profesionale 
Abilitatea de a îndeplini mai multe sarcini deodată în condiţii de stress dobândite în calitate de 
organizator şi/sau coordonator a diferite evenimente: expoziţii de produse culinare şi preparate de 
bar, furnizarea serviciilor de  catering pentru diferite ocazii (expoziţii, serbări, conferinţe şi alte 
evenimente festive) 

 
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 Aptitudini de planificare, organizare şi execuţie dobândite în calitate de organizator sau coordonator 

a diferite evenimente: expoziţii de produse culinare şi preparate de bar, furnizarea serviciilor de  
catering pentru diferite ocazii (expoziţii, serbări, conferinţe şi alte evenimente festive); 
Calităţi native de lider şi abilitatea de a motiva colaboratorii dezvoltate de-a lungul întregii cariere 
profesionale  

 

 
Competente  si aptitudini tehnice  Abilitatea de a conduce întreg procesul de producţie în tehnologia de obţinere a produselor de 

panificaţie şi morărit, verificarea produselor de panificaţie şi morărit, proiectarea de tehnologii de 
panificaţie,  

 

 
Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 
 Bun utilizator al procesatoarelor de texte, bun în prelucrarea datelor cu ajutorul programelor Excel, 

Matlab, cunoştinţe de bază LabView, AutoCad, PowerPoint, S.P.S.S. 
 
 

Alte competente si aptitudini   
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