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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETROMAN IOAN  

Adresă(e) nr.17, str. Glad , 300476 , Timişoara, România  

Telefon(oane) +40256277312 Mobil: +40723631260 

Fax(uri) +40256277031 

E-mail(uri) i_petroman@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10 aprilie 1956 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Facultatea de Management Agricol, USAMVB Timişoara 
Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007 – prezent 

Conducere de doctorat 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sustinere de cursuri la licenţă,master şi doctorat 

Coordonarea doctoranzilor în vederea întocmirii tezelor de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, România, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 2001 – prezent 

Profesor universitar  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Director departament producţie -practică,  

Sustinere de cursuri şi seminarii 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, România, Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 2000 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic şi profesor asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea producţiei zootehnice şi îndeplinirea principalilor indicatori tehnici, elaborarea şi susţinerea 
unui curs de sisteme de creştere şi exploatare a animalelor 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara şi U.S.A.M.V.B. Timişoara 

  

Perioada 1999 -2000 

Funcţia sau postul ocupat Director general şi conferenţiar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Supravegherea activităţii economice, de producţie şi financiare a întreprinderii şi susţinere de cursuri şi 
lucrări practice 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara şi U.S.A.M.V.B. Timişoara 
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Perioada 1991 -1999 

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic şi conferenţiar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea producţiei zootehnice şi îndeplinirea principalilor indicatori tehnici, elaborarea şi susţinerea 
unui curs de sisteme de creştere şi exploatare a animalelor 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara şi U.S.A.M.V.B. Timişoara 

  

Perioada 1989 – 1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer şef coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea economică şi financiară a unităţii, optimizarea şi urmărirea procesului de producţie la nivel 
de întreprindere 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara  

  

Perioada 1986 – 1989 

Funcţia sau postul ocupat Şef complex 5,  Comtim Beregsău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea producţiei zootehnice şi optimizarea capacităţilor productive prin modernizarea unor 
obiective de producţie 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara  

  

Perioada 1982 – 1986 

Funcţia sau postul ocupat Şef sector reproducţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărirea programului de însămânţări artificiale şi elaborarea unei tehnologii specifice reproducţiei la 
suine 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara  

  

Perioada 1981-1982 

Funcţia sau postul ocupat Şef secţie Protan  

Activităţi şi responsabilităţi principale Îmbunătăţirea tehnologiei de obţinere a proteinei animale prin extragerea cu solvenţi organici şi 
impactul asupra mediului 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara  

  

Perioada 1980 – 1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul calităţii furajelor, elaborarea unui model de optimizare a reţetelor furajere pentru suine 

Numele şi adresa angajatorului Comtim Timişoara  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in Management  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara , Facultatea Economie şi Administrare a Afacerilor 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Brevet manager în  turism 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Mihai Eminescu Timişoara, Facultatea de Management hotelier, turistic şi comercial, 
Specializarea Economia comerţului turismului şi serviciilor 

  

Perioada 1990-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Facultatea de Zootehnie 

  

Perioada 1976- 1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer, specializarea Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Agronomic din Timişoara 

Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară 

  

Perioada 1971- 1975 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Nr. 4 din Timişoara 

  

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 

Franceză   B1  B2  B2  B1  B1 

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă – dobândită ca urmare a experienţei de director tehnic 
- Capacitate de comunicare , dobândită din experienţa de director dar şi de cadru didactic 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-  Leadership – din experienţa de director al departamentului de ID şi practică-producţie  
- Spirit organizatoric  

- Ghidarea studenţilor şi masteranzilor în vederea întocmirii  lucrărilor de licenţă  respectiv de 
disertaţie   

- Coordonarea doctoranzilor în vederea întocmirii tezelor de doctorat 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

   Folosirea calculatorului la nivel de utilizator – prin parcurgerea unor cursuri de specialitate 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatura 
Artă 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare APARTENENŢA LA ORGANISME PROFESIONALE: 
 
- membru al European Association of Agricultural Economist (EAAE) 
- membru al Societăţii Române de Zootehnie, vicepreşedinte, filiala Timiş; 
- membru al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România (S.I.R.A.R.), preşedinte, filiala 
Timiş;  
- membru al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului (S.N.R.S.S.); 
- membru  al Asociaţiei Generale  a Inginerilor din România 
- membru  al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României 
- membru  al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – Filiala Timiş 
 

  

 
 
 

 
Prof. univ. dr. Petroman Ioan  

 


