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Europass  

 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Puţan / Vasile 
Adresă(e) 4/56, B-dul Dacia, 331013, Hunedoara, România 

Telefon(oane) 0254207536 Mobil: 0723887769 
Fax(uri) 0254207501, 0254207576 

E-mail(uri) vasile.putan@fih.upt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 16.09.1966 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă /  
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara / 
Invatamant 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Prezent - 2001 
Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari doctor inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Inginerie Hunedoara, Hunedoara, Revolutiei, 5, 331128 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 
Perioada 2001 -1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar inginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Inginerie Hunedoara, Hunedoara, Revolutiei, 5, 331128 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Perioada 1990 -1996 
Funcţia sau postul ocupat  Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului S.C. ELIS S.A. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-1999 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

doctor, domeniul Stiinta si Ingineria materialelor,  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Perioada 2002-2000 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

domeniul Ingineria Materialelor 
specializarea Optimizarea proceselor metalurgice 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara 

Perioada 2002-2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Calculatoare-informatica  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara 

Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Sisteme informatice integrate de gestiune (ERP) – instrument modern de conducere al afacerilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Camera de comert si industrie a judetului Hunedoara 

Perioada 2002-2000 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Modulul psihopedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Facultatea de Inginerie Hunedoara, Departamentul de pregatire a personalului didactic 

Perioada 1985-1990 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer, profilul Metalurgie, specializarea Turnătorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Cluj-Napoca 

Perioada 1980-1984 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul Electrotehnica, specializarea Electrotehnist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial nr.2 Alba Iulia 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  A1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

independent A1 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
independent 

Limba franceza  B1 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă dobândit  ca urmare a unor îndelungate a activităţi didactice şi de cercetare în 
calitate de colaborator. 
 - Bună capacitate de comunicare obţinută în activitatea desfăşurată în calitate de cadru didactic, de 
cercetare, prezenţă la sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea procesului de cercetare din cadrul departamentului de Inginerie şi Management din FIH. 
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Competenţe şi aptitudini tehnice Domeniul activităţii didactice : Agregate termice, Elaborarea şi turnarea aliajelor neferoase, Sisteme 
informatice în management, Materiale avansate . 
Publicistică didactică :  
     Monografii / tratate de specialitate : 1 
     Cursuri / manuale : 2 
     Indrumare pentru laborator : 2 
Activitate ştiinţifică : 
     50 lucrări ştiinţifice publicate 
     2 contracte de cercetare internaţionala : colaborator 
     3 granturi de cercetare-dezvoltare : colaborator 
     5 contracte de cercetare ştiinţifice : colaborator 
Tematica proprie de cercetare : 

- Optimizarea proceselor de elaborare şi turnare a pieselor metalice; 
- Regimul termic al aliajului la nivelul oalelor de turnare; 

            -        Recuperarea şi valorificarea deşeurilor metalice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel, Internet 

  

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Membru a asociaţiilor profesionale: 
- Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania – AGIR; 
- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României; 
- Asociatia Tehnică a Turnătorilor din Romănia - ATTR. 

Persoane de contact şi referinţe: 
Prof.dr.ing.  Vasile Soporan – Universitatea Tehnică Cluj Napoca 
Prof.dr.ing. Victor Budău – Facultatea de Mecanică Timişoara  
Prof.dr.ing. Hepuţ Teodor – Decan Facultatea de Inginerie Hunedoara 

  

Anexe - 
 


