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Nume/Prenume IOAN PERNEVAN

Adresa BLOC 710 SC. A AP.9, STR. VASLUI NR. 8 ARAD, 310302, ROMANIA

Telefon 0257534349 Mobil: 0762672622

E-mail ipernevan@yahoo.com

Cetatenia romana

Data nasterii 05 martie 1952

 Sex masculin

Locul de munca vizat /
 Aria ocupationala

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; Facultatea de Inginerie
Invatamant

Experienta profesionala

Perioda  Octombrie 1994 - prezent

Functia sau postul ocupat Asistent, ef LucrăriȘ
Inginer

Principalele activitati si
responsabilitati

Invă ământ, cercetare, proiectareț

Numele si adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;  

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educatie – invatamant; cercetare, proiectare

Perioda  Decemdrie1984- Septembrie 1994

Functia sau postul ocupat Inginer proiectant principal

Principalele activitati si
responsabilitati

Proiectare instala ii de ac ionare hidraulică i pneumaticăț ț ș

Numele si adresa angajatorului Centrul de cercetare tiiin ifică i inginerie tehnologică pentru vagoane Arad (C.C.S.I.T.V.A)  ș ț ș
Tipul activitatii sau sectorul de

activitate
Proiectare-cercetare vagoane i utilaje pentru fabricarea i încercarea vagoanelorș ș

Perioda  Decembrie1981- Noiembrie 1984

Functia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Principalele activitati si
responsabilitati

Proiectare instala ii de ac ionare hidraulică i pneumaticăț ț ș
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Numele si adresa angajatorului Institutul   de cercetare tiiin ifică i inginerie tehnologică TITAN Bucure ti Filiala Aradș ț ș ș
Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioda

Functia sau postul ocupat

Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Proiectare-cercetare strunguri la temă

Decembrie1981- Noiembrie 1984

Inginer

Mentenan a utilajelor de produc ieț ț

Intreprinderea de Ma ini-unelte Arad, Sec a Lipovaș ț
Fabricarea strungurilor universale

Educatie si formare

Perioda 1973-1978

Calificarea / diploma obtinuta Inginer mecanic

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Inginerie mecanica, specialitatea MH

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Universitatea „Politehnica” Timisoara

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Invatamant universitar 

Perioda 2000-2005

Calificarea / diploma obtinuta Doctor tiin a materialelorȘ ț

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Inginerie mecanica

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Universitatea „Politehnica” Timisoara

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Invatamant  postuniversitar 
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 Aptitudini si competente
personale

Limba materna romana

 Limbi straine cunoscute

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris

 Nivel european (*) Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare

Franceza mediu mediu x mediu mediu

Engleza mediu mediu x bază bază

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale Abilitati in comunicare

Energic si dinamic in munca

Inventivitate

Competente si aptitudini tehnice si
organizatorice

 2 carti publicate

23 lucrari stiintifice

                                                                             
Arad
 09.02.2013
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Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

utilizare produselor cad-cam (PRO ENGIEER, SOLID WORKS, MECHANICAL DESKTOP ), precum
si a altor programe specializate: MATH CAD, STAT G; si a programelor WORD, EXCEL


	Informatii personale
	IOAN Pernevan
	bloc 710 sc. A ap.9, Str. Vaslui nr. 8 Arad, 310302, Romania

	Experienta profesionala
	Educatie si formare
	Inginer mecanic
	Doctor Știința materialelor
	Comprehensiune
	Franceza
	Engleza




