
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume JITIAN SIMION 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Telefon(oane) 0354-405262 Mobil: 0744-611142 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) jitian_s@fih.upt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 21.10.1949 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Facultatea de Inginerie Hunedoara, Departamentul de Inginerie şi Management, 
conf. univ. dr. , chimie, fizică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Chimie, Chimie fizică, Fizică - curs, seminar, laborator 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, str. Revoluţiei nr. 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1967-1972 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în chimie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie, fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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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 

Limba   Franceza  Franceza  Franceza    Franceza 

Limba     Engleza      Engleza 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Decan, Facultatea de Inginerie Hunedoara, 1992-2000 
Viceprimar, Primăria municipiului Hunedoara, 2004-2008 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe de utilizarea calculatorului: programare Fortran, Java, Matlab 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexe 

- Domenii de competenţă: Chimia fizică a suprafeţelor, Optică 

 

- Studiul coroziunii metalelor (acoperiri protectoare cu polimeri, 
inhibitori de coroziune) 

- Studiul optic al suprafeţelor solide prin: 

o Elipsometrie 
o Spectroscopie IR în reflexie 

 

 Lista lucrarilor ştiinţifice (lista_lucr_st.xls) 
 Lista lucrărilor didactice şi a inovaţiilor (lucrari_didactice.doc) 
 Lista granturilor şi a contractelor de cercetare (lista contracte.doc) 

 

  

 


