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Curriculum vitae 
Europass 

 
 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  BUCUR Viorel 

E-mail  viorel.bucur@upit.ro 

Cetăţenia  Română 

Data naşterii  30 septembrie 1945, Turda,  judeţul CLUJ, ROMÂNIA 

Gen  Masculin 

 
   

Experienţa profesională 
 

Perioada  2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat  Prodecan 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil cu activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, 

Membru al senatului şi al consiliului facultăţii 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi 
Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat  şef de catedră la Catedra Management-Marketing, Universitatea din 
Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Întocmire state funcţii, asigurare încărcare şi acoperire discipline, 
realizarea obiectivelor stabilite la nivelul senatului şi consiliului facultăţii 

 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi 
Adminstrative 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada  2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Membru consiliul facultăţii, membrul senatului 
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Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi 
Adminstrative, Catedra Management Marketing 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat  conferenţiar universitar dr.ing. şi ec. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil disciplină, ingineria sistemelor de producţie, teoria 
comportamentului organizaţional, ergonomie, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie Hermann 
Oberth, Catedra Inginerie Economică, bulevardul Victoriei 10, Sibiu, cod 
550024, România  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  1992-1999 

Funcţia sau postul ocupat  Şef lucrări  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Responsabil disciplină management, ingineria sistemelor de producţie, 
teoria comportamentului organizaţional, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie Hermann 
Oberth, Catedra Inginerie Economică, bulevardul Victoriei 10, Sibiu, cod 
550024, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  1976-1992  

Funcţia sau postul ocupat  Inginer – tehnolog, şef de birou 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Colaborare, cooperare producţie, 

Asigurare bază materială 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Întreprinderea Mecanică Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Servicii 

Perioada  1972-1976 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer – tehnolog 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 responsabil cu probleme tehnologice, construcţii sudate 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Întreprinderea Mecanică Mârşa, jud. Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Tehnic 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  1992 - 1999 

Calificarea / diploma  Doctor inginer în ramura de ştiinţă tehnică, specializarea TCM, Sibiu, Diplomă 
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obţinută doctor în Ştiinţe tehnice 

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

 Ştiinţe tehnice şi economie (Management, Marketing) / Doctor în Ştiinţe 
Tehnice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie Hermann 
Oberth 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

 Nivel 7 

Perioada  1976-1981 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Economist licenţiat, Diplomă de licenţă  

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

 Facultatea de Drept Economic Admistrativ   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept Economic 
Administrativ, Specializarea Drept Economic Administrativ, a II-a facultate 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

 Nivel 7 

Perioada  1967-1972 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Inginer, Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

 Institutul Politehnic Traian Vuia Timişoara 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Institutul Politehnic Traian Vuia Timişoara 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

 Nivel 7 

 
Domenii de competenţă 

  Managementul producţiei, Ingineria sistemelor de producţie, Management 
şi marketing, teoria comportamentului organizaţional  

Membru al Asociaţiilor 
Profesionale / 

Responsabilităţi 

  Membru al Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Neconvenţionale şi 
Electrotehnologii CCTNE-ULBS de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 
2004 - prezent; 
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Distincţii / Onoruri / 
Recunoaşteri obţinute/ 

Medalii  

  2009, Medalia de AUR oferită de juriul internațional la Salonul Mondial de 
Invenţii Geneva Elveţia; 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale   
  

Limba maternă  Română 

 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scris 

 

Limba engleză  A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- uşurinţă în comunicare şi rezolvarea situaţiilor extreme prin experienţa 
acumulată; 

- experienţă în organizarea de echipe, a lucrului în echipă mai ales 
pentru dovedirea practică al posibilităţii organizării de activităţi în 
domenii de graniţă sau de vârf; 

- capacitatea de a sesiza direcţia spre care trebuie îndreptată o 
structură, organizație, etc; 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- utilizarea aparaturii tehnice, puneri în funcțiune, înclinații spre latura 
tehnică; 

- posed un foarte bun simț tehnic; 
- posed un foarte bun simț inovativ (2 invenţii). 

 
Permis de conducere  Categoria B (1978 - prezent) 

Informații suplimentare  Referințele pot fi furnizate la cerere 
Anexe 

 
 Se vor furniza la cerere 

 
Piteşti, 2019                                                                 

 
Prof. univ. dr. ing. şi ec. Viorel BUCUR 


