
1. Nume:    Cioară
Prenume:  Ioan

`+

CURFHCULUM  VITAE` ' :

2. Data şi locul naşterii:    25.03.1952, loc. Ghilad,jud.Timis

3. Cetăţenie:  română  .

4. Stare civilă: căsătorit, 2 copii

5. Studii:
-Sţ####z.t;erSz./czre..InstitutulPolitehniclasi,FacultateadeTextile,Specializarea
Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii,1977
•Sţ##%WcTitlultezei:Contribuţiilafimdamentareateoreticăşioptimizarea
parametrilordeexploatareamaşiniideţesutcuproiectil,DomeniulTehnologiimecanice
textile,UniversitateaTehnica„GheorgheAsachi"dinlasi,1998

6. Titlul ştiinţific: dr. ing.

7. Experienţa i)rofesională:Perioada.Setemb.

Locul:

Prle1977-septembrie1982Deva septembrie    1982   -februarie1991Iaşi \februarie' 1991  1' ' ' 'martie19991.
martie  1999 -martie2004 Martie      2004      -Martie2017

Instituţia: Tesatoria Institutul Poljtehnic„Gh.Asachii"
aşlInstitutul PolitehnicGhAsah." IaşlUniversitatea Iaşi

funcţia,

de mataseSefsectie Universitatea
Facultatea Textile

"      .        C   1'FacultateaTextile Tehnica   „Gheorghe[Îes::Îr:"!'PF6Îchuf]:îsţ;şî.`ManagementIndustrial Tehnica „Gheorghe
Pielarie                           1A't pielarie,  ,  , ,    .     " , j l

As.achi",  FacultateaiT;xtil6```:PielarieşiManagementIndustrial

Tesatorie
SIS  ent Unlversitartitular Sef  lucrarititular Conferenţiar Profesor universitar`tiitiîâi`..---...---

Unlversltar tltuiar

8.Loculdemuncăactual:UniversitateaTehnică"GheorgheAsachi"dinlaşi,FacultateadeTextile
-PielărieşiManagementlndustrial,conducatordedoctoratlaDepartamentullngineriaşiDesignul
Produselor Textile

9. Vechime la locul de muncă:   34 ani                                          !                      L---`T~^~T ŢŢŢ`T ~r...'~`!

10. Cursuri predate:                                                                         `                                     !
-Proceseşimaşinideţesut1,11,pentrustudenţiispecializăriiTehnologiaşidesignulproduselor.   _ -..------------------.--- n  -,`_ ------ `.  _  _,._

textile
-Tehnologiişiutilajeînţesătorie,pentrustudentiispecializăriilnginerieeconomicăindustrială'\';

-Design industrial -pasmanterie, pentru studentii speciâlizării D`esign lndri§trial   `   'Ţ    ` " "
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11. Numărcărţi:                                                                                                ,!`    ,  u,                                 L„u.uLJ|„u,
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-10 volume de lucrări ştiinţifice, coordonare în calitate de editor, CORTEP XI`I, 20d2`.`.

12. Număr lucrări ştiinţifice:
139  lucrări publicate, din care:

-  1  teza de doctorat;
- 8 articole în reviste cotate ISI;
- 4 articole în volume conferinţe indexate ISI;
-33 articole în reviste şi volume indexate în BDI;
- 2 articole in reviste din strainatate;
-20 articole în reviste naţionale recunoscute CNCSIS;
- 53 articole în volume/proceedings ale conferinţelor
-18 articole în volume ale conferinţelor fără ISBN.

naţionale/intemaţion-al6

13. Număr contracte de cercetare Ştiinţifică:
Participarea la realizarea şi finalizarea a 55 proiecte/contracte, la 16 în calitate de
director/responsabil de temă dintre care se menţionează:
- director grant CNCSIS /2004
-director de partener contract CEEX /2005-2008
-director de partener contract PNII/2007-2010
- director/respensabil de temă la 13 contracte cu agenţi economici

14. Număr invenţii:
5 brevete de invenţie naţionale acordate (în calitate de coautor), din care 3 brevete sunt indexate
ISI
2 cereri de brevetare;

15.Membrualasociaţiilorprofesiona|:ş,:`4ŞjiţR\,'Asi`TExali`/imemiţfttnaleculsBN;

16. Limbi străine cunoscute: germana, rusa, italiana

17.  Domenii  de  competenţă:                                                                       ...:'..i..`-L:   :.`,   i;:  i`:i!:i;!ii.  `ii.
-organizarea,  conducerea si  monitorizarea  activitatilor din  sectorul  tesatoriei in scopul  cresterii

eficientei economice si imbunatatirii calitatii tesaturilor produse;

;°rpot;#:::eeaaţgsgtŢr:î:î:%ri::*6%]]:i::id€,:pffil::::r:eaţeru::;nî]°rdeţesutindustriaiepentm'

•  proiectarea  structurii  şi  tehnologiei  d'e' .fabri6aţi6; â"ţ6săttiir6`r"Ş`i  articolelor  de  pasmanterie

ţesute;
- proiectarea structurii şi tehnologiei de obţinere a împletiturilor;
-Proiectarea Produselor textile, ţesute şi împ]etite; cu utilizări'tehnice'Şi medical6.; `".'`  :"  :-L ` .   -L
•  conducător  de  doctorat  din  anul  2010,  domeniul  lnginerie  lndustriala;  6  teze  finalizate  si

confirmate(MarinEmanuela,SurduLilioara,BulacuRomulus,IonescuCozmin,CodauCezar,

#o::::aut%hŢraiFa)'MÎxdi:Ct#rîîna:,ÎjFo::#a°tşgaMd:+ş5)P.|`î[ţxpentruelaborareasisustinereatezeide

18. Adresă: Iaşi, Şos. Păcuari, nr.55, Bloc 548, sc.B, et.6, ap.24, cod postal 700535.

19. Telefon / Fax: 0743409480

20. E-mail: icioara2012@yahoo.com
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