Curriculum vitae
Europass
Informaţ
ii personale
Nume / Prenume

SAVU IONEL DĂNUŢ

Adresă Str. Calugareni nr. 1, Drobeta Tr.-Severin, Mehedinţ
i, COD 220037
Telefon(oane)

+40.0252.333431

Fax(uri)

+40.0252.317219

E-mail(uri)

română

Data naşterii

17 septembrie 1970

Locul de muncă/
Domeniul ocupaţ
ional

+40.723.684262.

disavu@yahoo.com
disavu@isim.ro

Naţ
ionalitate

Sex

Mobil:

masculin
Universitatea din Craiova / Educatie
ASR / Inginerie

Experienţ
a profesională
Perioada 2008 – prezent:
Funcţ
ia sau postul ocupat Conferenţ
iar universitar
Activităţ
i şi responsabilităţ
i Activitate didacticăşi de cercetare
principale
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Drobeta Turnu
Severin, Universitatea din Craiova, Romania
Tipul activităţ
ii sau sectorul de Invatamant superior
activitate
Perioada 2003 – 2008
Funcţ
ia sau postul ocupat

Şef de Lucrări

Activităţ
i şi responsabilităţ
i Activitate didacticăşi de cercetare
principale
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Drobeta Turnu
Severin, Universitatea din Craiova, Romania
Tipul activităţ
ii sau sectorul de Invatamant superior
activitate
Perioada 2003-2004
Funcţ
ia sau postul ocupat Inginer de Proiectare
Activităţ
i şi responsabilităţ
i Proiectare structuralăşi proiectare de tehnologii de asamblare prin sudare
principale

Numele şi adresa angajatorului Şantierul Naval Orşova s.a., Orşova, Romania
Tipul activităţ
ii sau sectorul de Construcţ
ii navale
activitate
Perioada

2001 – 2003

Funcţ
ia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţ
ific
Activităţ
i şi responsabilităţ
i Activitate de cercetare
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitaet der Bundeswehr, Hamburg, Germania
Universitatea Forţ
elor Armate Federale, Hamburg, Germania
Tipul activităţ
ii sau sectorul de Invatamant superior
activitate
Perioada
Funcţ
ia sau postul ocupat

1996 – 2001, 2005 - prezent
Cercetător Ştiinţ
ific (prezent Cercetător Ştiinţ
ific Principal III)

Activităţ
i şi responsabilităţ
i Activitate de cercetare, şcolarizare şi certificare de personal, calificare de
principale proceduri
Numele şi adresa angajatorului INCD în Sudurăşi Încercări de Materiale (ISIM), Timişoara, Romania
Tipul activităţ
ii sau sectorul de Cercetare Ştiinţ
ifică
activitate
Educaţ
ie şi formare
Perioada

2005

Calificarea / diploma obţ
inutăSpecializarea: Modelling and Packaging of MEMS
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare
Perioada

Consorţ
iul European Patent DfMM, Institute d’Electronique Fondamentale ParisSud, Paris, Franţ
a;
2002

Calificarea / diploma obţ
inută Doctorat în specializarea Inginerie Industrială
Disciplinele principale studiate /
competenţ
e profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare
Perioada

Titlul tezei de doctorat: Contribuţ
ii la modelarea şi optimizarea sistemelor senzorarc la sudarea cu douăsârme în mediu de gaze protectoare
Universitatea “Politehnica” din Timişoara

2000

Calificarea / diploma obţ
inută European/International Welding Engineer
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare
Perioada

The International Institute of Welding şi The European Welding Federation prin ASR
CertPers, Timişoara, România
2000

Calificarea / diploma obţ
inută TIME and TIME TWIN Welding
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare
Perioada

FRONIUS Schweisstechnik GmbH & Co.KG, Wels, Austria

1998

Calificarea / diploma obţ
inută High speed MIG/MAG welding
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare
Perioada

Messer – EWM High Tech Precision Schweisstechnick GmbH, Mundersbach,
Germania
1996 – 1997

Calificarea / diploma obţ
inută Master/Magister, specializarea: Sudarea în mediu de gaze protectoare
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare

Universitatea “Politehnica” din Timişoara, România

Perioada

1990 – 1996

Calificarea / diploma obţ
inută Inginer, specializarea: Utilajul şi Tehnologia Sudării
Numele şi tipul instituţ
iei de
învăţ
ământ / furnizorului de
formare

Universitatea “Politehnica” din Timişoara, România

Aptitudini şi competenţ
e
personale
Limba maternă romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţ
elegere
Ascultare

Nivel european (*)
Limba
Limba

Vorbire

Engleza

FB

Citire
FB

Scriere

Participare la
conversaţ
ie

Discurs oral

Exprimare scrisă

FB

FB

FB

FB

FB

FB

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţ
ăPentru Limbi Stră
ine
Competenţ
e şi aptitudini sociale
Competenţ
e şi aptitudini Management industrial, management proiecte de cercetare, organizare sisteme de
organizatorice sudare
Competenţ
e şi aptitudini tehnice Stiinta si ingineria materialelor, Procese de îmbinare prin sudare şi lipire, Procese
conexe sudării, Tehnologie de sesizare
Competenţ
e şi aptitudini de Sistem de operare WINDOWS, Programe office, programe navigare internet,
utilizare a calculatorului programe comunicare electronica, programe de proiectare asistata
Competenţ
e şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere Categoria B
Informaţ
ii suplimentare
Anexe

Anexa CV – participari programe internationale, activitate cercetare stiintifica,
publicatii, apartenenta la societati stiintifice sdi profesionale, premii nominalizari,
alte activitati profesionale, programe europene

