CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE :
NUME:

GĂVĂNESCU

PRENUME:

ADRIAN - CLAUDIU

DOMICILIUL:

Str. I.Corvin, Bl. F, Sc. 2, Et. 1, Ap. 13, DEVA, 330118

TELEFON:

acasă: 0354.104307; mobil: 0745.311851

E-MAIL:

adigavanescu@yahoo.com; adrian.gavanescu@fih.upt.ro

NAŢIONALIATE:

română

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:

14 nov. 1968, DEVA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
Perioada:
Angajator:
Activitate:
Funcţii:
Responsabilităţi:

1993 – prezent;
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Str. Revoluţiei, nr. 5, Hunedoara, tel. 0254.207500;
învăţamânt superior, cadru didactic universitar;
şef lucrări (01.10.1999 – 25.02.2004 si 01.10.2007 - prezent), asistent
(01.10.1997-01.10.1999 şi 25.02.2004-01.10.2007), preparator (01.10.1993 –
01.10.1997)
activitate didactică şi de cercetare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
1. Perioada:
Instituţia:
Domeniul:
Diplomă:
Nivel:
2. Perioada:
Instituţia:
Domeniul:
Diplomă:
Nivel:
3. Perioda:
Instituţia:
Domeniul:
Nivel:
4. Perioada:
Instituţia:
Domeniul:
Diplomă:
Nivel:
5. Perioada:
Instituţia:
Domeniul:
Diplomă:
Nivel:

01.11.2003 – 09.12.2005;
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;
inginerie;
Doctor în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;
doctoral.
01.10.1997 – 01.10.2001;
Universitatea Petroşani, Facultatea de Ştiinţe;
economic, specializarea Finanţe – Asigurări;
licenţă;
superior.
01.10.2001 – 15.06.2002
Universitatea Politehnica Timişoara, Dep. pregătire a personalului didactic;
Modul psihopedagogic;
postuniversitar.
15.09.1988 – 15.07.1993;
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;
inginerie, specializarea Siderurgie;
de inginer;
superior.
15.09.1983 – 15.06.1987;
Liceul teoretic “Decebal”, Deva (actual Colegiul Naţional “Decebal”);
matematică – fizică;
de bacalaureat;
liceal.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE :
Limbi străine cunoscute:
- franceza: citit – bine; vorbit – bine; scris – satisfăcător;
- engleza: citit – bine; vorbit – satisfăcător; scris – satisfăcător.
Aptitudini şi competenţe sociale:
Activitatea de cadru didactic, desfăşurată timp de 13 ani, implică munca cu alte persoane, studenţi şi
colegi de muncă, şi a necesitat dezvoltarea unor forte bune capacităţi de comunicare interpersonală şi lucru
în echipă, calităţi combinate cu o flexibilitate şi capacitate ridicată de adaptare la noi provocări şi cerinţe.
Abilităţile de comunicare şi lucru cu alte persoane au fost perfecţionate prin absolvirea în anul 2002, în
sistem postuniversitar, a modulului psihopedagogic.
Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată pe parcursul carierei s-a concretizat în publicarea a 24
lucrări în reviste de specialite şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, din ţară şi străinătate şi în
participarea la soluţionarea unui număr de 12 contracte de cercetare ştiinţifică, încheiate cu diverse societăţi
comerciale sau obţinute prin concurs de proiecte (5 granturi).
Aptitudini şi competenţe organizatorice:
Participarea la soluţionarea temelor de cercetare anterior menţionate a necesitat organizarea şi
conducerea unor experimente de laborator şi industriale şi coordonarea activităţii unui personal de cercetare
de nivel mediu: tehnicieni şi laboranţi, precum şi urmărirea şi gestionarea unor cheltuieli pe baza unor
bugete previzionate.
Aptitudini şi competenţe tehnice:
− foarte bune cunoştinţe de operare PC (pachet MSOffice, InternetExplorer, etc.) şi cunoştinţe
satisfăcătoare de programare (Mathcad, Basic şi VisualBasic);
− utilizarea unor echipamente de laborator din domeniul metalurgic (microscoape, analiză chimică, etc)
Membru în asociaţii profesionale:
− Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR;
21.01.2016

