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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume JIANU  IONEL VASILE

Adresă(e) servici USAMVBT, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 1900 Timişoara, Calea
Aradului 119;
acasă Calea Şagului 21, scara A, et.IV, ap.20, 1900 Timişoara,

Telefon(oane) Fix: servici:0256-277305
acasă: 0256-240674

Mobil:

Fax(uri) -
E-mail(uri) -

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 8 februarie 1946

Sex masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Experienţa profesională

Perioada 2011 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor emerit

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonare seminarii şi cursuri la disciplina de Tehnologii Generale, Subproduse de procesare a
principiilor bioactive naturale etc.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Facultatea Tehnologia Produselor
Agroalimentare, (disciplina Tehnologii generale  în industria alimentară).
Adresa: Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIDACTIC

Perioada 1994 (X) – 2011
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonare seminarii şi cursuri la disciplina de Tehnologii Generale, Tehnici de conservare, etc.
- redactarea, în calitate de autor şi coautor a unor cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice.
- elaborare lucrări de diplomă cu tematică specifică formării profesionale continue în profil.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Facultatea Tehnologia Produselor
Agroalimentare, (disciplina Tehnologii generale  în industria alimentară).
Adresa: Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIDACTIC
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Perioada 1990(XII)–1994(X)

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonare seminarii şi cursuri la disciplina de Chimie, Biochimie Vegetală a Facultăţii de
Agricultură din USAB.

- redactarea, în calitate de autor şi coautor a unor cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice.
- modernizarea laboratoarelor şi materialelor didactice corespunzător cerinţelor impuse de alinierea la

noile standarde europene şi mondiale.
- elaborare lucrări de diplomă cu tematică specifică formării profesionale continue în profil.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, (disciplina Chimie – biochimie vegetală).
Adresa: Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIDACTIC

Perioada 1990(X)–1990(XII)

Funcţia sau postul ocupat lector

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonare seminarii şi cursuri la disciplina Tehnologia proceselor industriale a Facultăţii de Ştiinţe
Economice din Universitatea de Vest Timişoara.

- din 1989, în paralel activitate didactică şi la Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de
Agricultură, disciplina Chimie şi Biochimie Vegetală

- redactarea, în calitate de autor şi coautor a unor cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice.
- elaborare lucrări de diplomă cu tematică specifică formării profesionale continue în profilul tehnico –

economic.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Timişoara, (Tehnologia şi Merceologia Produselor Industriale).

Tipul activităţii sau sectorul de activitate FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIDACTIC

Perioada 1979-1990

Funcţia sau postul ocupat asistent

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonare seminarii şi lucrări practice la disciplinele de tehnologie industrială la anii I de studii, secţiile
Economia industriei, Construcţiilor, Transporturilor şi Finanţe – Contabilitate toate formele de
învăţământ cu rezultate apreciate de studenţi, disciplină, catedră, facultate, universitate. Preocupare
definitorie a fost efortul susţinut de modernizare, adaptare, optimizare continuă a fondului de
competenţe tehnico – economice transmise viitorilor specialişti în economie.

- redactarea, în calitate de coautor a unor cursuri de tehnologie, caiete de aplicaţii tehnico – chimice
şi îndrumătoare de lucrări practice.

- coordonarea studenţilor în cadrul Cercului Ştiinţific de Tehnologie al Facultăţii de Ştiinţe
Economice.

- coordonare, cooptare studenţi în activitatea de cercetare ştiinţifică contractuală a colectivului coordonat,
fapte confirmate de contractele de parteneriat cercetare, încheiate între Universitatea de Vest
Timişoara şi Institutul Agronomic Timişoara (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului).

- elaborare lucrări de diplomă cu tematică specifică formării profesionale continue în profilul tehnico –
economic.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Timişoara, (Tehnologii Industriale).

Tipul activităţii sau sectorul de activitate FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIDACTIC

Perioada 1970-1979

Funcţia sau postul ocupat cercetător principal, colectivul Cercetare ICECHIM Detergenţi Timişoara
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Activităţi şi responsabilităţi principale cercetare tehnologică aplicativă, Laborator uzinal, contribuind la diversificarea gamei detergenţilor
româneşti, prin realizarea şi evaluarea competenţelor coloidale la recepturi de spălare superficialactive
cu conţinut enzimatic etc.

Numele şi adresa angajatorului ICECHIM Detergenţi Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate CERCETARE UZINALĂ TEHNOLOGICĂ APLICATIVĂ

Perioada 1968-1970

Funcţia sau postul ocupat şef de instalaţie

Activităţi şi responsabilităţi principale tehnolog investiţii, coordonator cu montarea şi punerea în funcţiune la parametrii de proiectare a
instalaţiei de condiţionare şi atomizare a unor coloizi de asociaţie, contribuind prin nominalizare
periodică la optimizarea parametrilor tehnologici de operare şi reducerea consumurilor specifice de
materii prime la toate instalaţiile platformei montate în etapa de investiţii 1968 – 1970.

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Detergenţi Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ACTIVITATE DIRECT  PRODUCTIVĂ

Educaţie şi formare

Perioada 1976 - 1984
Calificarea / diploma obţinută diploma de doctor seria B nr. 965 din 16.11.1985

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Tehnologia compuşilor organici, Sinteza, tehnologia şi aplicarea compuşilor superficialactivi

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Facultăţii de Industrie Chimică a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, conducător
ştiinţific prof.dr.ing. Flavian Cuiban

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii Postuniversitare

      Perioada 1963-1968

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer chimist în specialitatea “Tehnologia substanţelor organice”, nr. 261082 /
07.01.1969 (media 9,64 )

Discipline principale studiate / Com-
petenţe profesionale dobândite

Sinteza, purificarea, evaluarea instrumentală şi tehnologia substanţelor organice

Numele şi tipul instituţiei de învă-ţământ /
furnizorului de formare

Facultatea de Chimie Industrială din Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii superioare

                               Perioada 1956 – 1959 – 1963

Calificarea / diploma obţinută  diploma de bacalaureat nr. 245265/10.07.1963 (media 9,14)

Discipline principale studiate / Com-
petenţe profesionale dobândite

Ştiinţăe exacte (matematică, fiică, chimie) competenţe fundamentale necesare ştiinţelor
inginereşti

Numele şi tipul instituţiei de învă-ţământ /
furnizorului de formare

Şcoala medie “Traian Vuia” Făget (secţia reală) (învăţământ gimnazial şi liceal)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii liceale
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                            Perioada 1952 – 1956

Calificarea / diploma obţinută certificatul de absolvire nr. 159255/14.08.1956

Discipline principale studiate / Com-
petenţe profesionale dobândite

Discipline de cultură generală, clasică, elemente primare de comunicare, sinteză, observare,
generalizarefenomene, procese

Numele şi tipul instituţiei de învă-ţământ /
furnizorului de formare

Şcoala elementară nr. 3 Caransebeş (Teiuş)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

învăţământ primar

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba E A2 E A2 E A2 E A2 E A2
Limba F A1 F A1 F A1 F A1 F A1

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

Competenţe şi abilităţi sociale colaborator nominalizat şi netitularizat în asociaţii şi/sau organisme profesionale naţionale

Competenţe şi aptitudini organizatorice competenţe manageriale psihopedagogice şi profesionale standard specifice pentru activitatea de
predare, şi lucrări practice impusă de structurarea, activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică pe
tematică impusă sau opţională

Competenţe şi aptitudini tehnice Concepere, adaptare, structurare instalaţii de procesare în laborator şi pilot cu specific de prototip în
activitatea de cercetare ştiinţifică în general şi ocazionată de elaborarea, structurarea şi realizarea
experimentelor din teze de doctorat
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

teoretice, practice de principiu.

Competenţe şi aptitudini artistice normale, neatestate

Alte competenţe şi aptitudini Perseverenţă, tenacitate

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B
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Informaţii suplimentare

Apartenenţă la asociaţii profesio-nale /
platforme tehnologice

1. 1999 – 2004, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de vest  a României;
2. 1998 – prezent, Asociaţia Generală a Inginerilor din România
3. 1998 – prezent , membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu

– Şişeşti” din România (ASAS) (industrie alimentară);
4. 1998 – 2002, coordonator din partea Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului, pentru iniţierea

relaţiilor de cooperare didactică, ştiinţifică cu alte instituţii de învăţământ superior de profil agroalimentar
din Europa în cadrul programului TEMPUS.

5. 1998 – 2004, membru titular a atelierului de lucru al decanilor din Europa (Bruxelles);

Activitate de evaluare şi expertiză1. februarie 1990, secretar ştiinţific în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice,
Universitatea de Vest Timişoara;

2. 1990 – 2008, preşedinte/membru în comisiile de licenţă, studii aprofundate şi masterat Facultatea
Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
a Banatului;

3. 1991 – 1992, CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC ÎN PROGRAMUL EUROPEAN DE PERFECŢIONARE AL
STUDENŢILOR INGINERI SEFA.

4. martie 1992 – prezent, membru în Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului;
5. 1992 – 2000, responsabil Invenţii – Inovaţii din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară a Banatului;
6. iunie 1992, membru fondator al Comisiei Naţionale a Coloizilor şi Suprafeţelor;
7. noiembrie 1992 – 2008, membru al ANPPI (Asociaţia Naţională pentru Protecţia Proprietăţii

Intelectuale);
8. ianuarie 1993 – 2000, membru al Comisiei ştiinţifice din Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară a Banatului;
9. 1993 – 1994 Membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale.
10. 1995 – 2004, decanul Facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare;
11. 1995 – prezent, membru în Consiliul Profesoral al Facultatea Tehnologia Produselor

Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului;
12. 1996-2000, membru în Comisia de Avizare - Acreditare a facultăţii şi specializărilor cu profil

agroalimentar din cadrul CNEAA;
13. 2000 – 2004, membru titular a atelierului de lucru al decanilor din Europa (Bruxelles).
14. martie 2008, membru în Comisia pentru cercetare ştiinţifică. Facultatea Tehnologia Produselor

Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului;
15. martie 2008, membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului,

facultatea Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului;

16. martie 2008, membru în Comisia pentru auditarea predării – examinării, la facultatea Facultatea
Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
a Banatului;

17. martie 2008, membru în Comisia pe programe studii universitare de licenţă pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii învăţământului, Program de studii: Extracte şi Aditivi Naturali Alimentari.

18. martie 2008, iniţiator, fondator şi membru în Comisia pe programe de studii universitare de
masterat pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului superior, Program de studii: Sisteme
ecologice multifuncţionale integrate de aditivare în procesarea unor extracte şi principii
bioactive naturale, Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului;

19. 2008, iniţiator, organizator al programului de studii (ID) învăţământ la distanţă, specializarea: Extracte
şi Aditivi Naturali Alimentari (domeniul Inginerie Chimică).

Activitate editorială1. 1995-2004, coordonator al editării volumelor de lucrări ştiinţifice „Ştiinţe, procese, fenomene şi
tehnologii agroalimentare”;

2. 1996 – 2004, membru în colectivul de redacţie al revistei „Agricultura Banatului”;
3. 1998 – 2004, coautor la elaborarea şi materializarea proiectelor spaţiului academic actual al facultăţii

Tehnologia Produselor Agroalimentare;
4. noiembrie 2008 – prezent, referent ştiinţific la revista Journal of Agroalimentary Processes and

Technologies (JAP&T), Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului.
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Anexe Referinţe socio-umane şi profesionale suplimentare nominalizate (personalizate) pot fi furnizate de:
 cadre didactice din perioada de educare şi formare profesională (studii elementare, gimnaziale,

liceale, universitare, postuniversitare);
 colegi, societate pe întreaga durată a procesului de instruire, educare, convieţuire;
 coordonatori (îndrumători) de profil (şefi) pe durata întregii activităţi structurată în memoriu de

activitate.
Timişoara
03.02.2015

Semnătura,
                                                                                                 Prof. Dr. Ing. IONEL JIANU


