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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Buzatu Constantin   

Adresă(e) Str. neptun. nr.29, ap.7, Brasov, cod 500352  

Telefon(oane) 0268421318/int.200) Mobil: 0784240444 

Fax(uri) 0268421318 

E-mail(uri) cobuzatu@unitbv.ro) 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 20 iunie 1949 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Transilvania din Brasov 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1972-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent (1972), sef de lucrari (1977), Conferentiar (1990), Profesor universitar (1994), Conducator de 
doctorat (1997). 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare in domeniul ingineresc 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie si cercetare, invatamant superior 

Perioada 1990-1992 

Funcţia sau postul ocupat Adjunct sef catedra TCM 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie , invatamant superior 

Perioada 1992-1996 

Funcţia sau postul ocupat Sef catedra TCM 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie , invatamant superior 

Perioada 2001-2007 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator CNCSIS 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluari stiintifice granturi de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului CNCSIS Romania  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  
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Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Membru in Comisia de Etica a Universitatii Transilvania din Brasov 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea respectarii normelor de etica universitara 

Numele si adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brasov 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educatie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire nr.1047/15.10.98, cursul de instruire” Parteneriat social in programul VET”,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Reforma VET, Parteneriat social, Instrumente de cercetare a pietei muncii, Masuri active de 
combatere a somajului, Dezvoltare profesionala. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

FIMAN –Fundatia Internationala de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri postuniversitare 

Perioada 1976-1972 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in domeniul TCM/Inginerie Industriala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contributii la studiul factorilor care afecteaza cresterea preciziei pieselor prelucrate prin strunjire si 
rectificare exterioara. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Brasov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregatire postuniversitara prin doctorat 

Perioada 1967-1972 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer in profilul mecanic, specializarea TCM  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente de proiectare si  cercetare stiintifica diversificate in domeniul ingineriei mecanice si 
industriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Brasov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel universitar 

Perioada 1963-1967 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala medie din Comarnic, judetul Prahova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Pregatire de nivel liceal 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusa  C1 Nivel mediu C1 Nivel mediu C1 Nivel mediu C1 Nivel mediu C2 Nivel mediu 

Limba franceza  C1 Nivel mediu C1 Nivel mediu C1 Nivel mediu C1 Nivel mediu C2 Nivel mediu 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare: dialog intra-si inter cultural incluse in activitatea ca membru al echipelor de 
lucru si coordonator de proiecte. 
Spirit de echipa: angajare in activitati didactice si de cercetare derulate in echipa, atitudine creativa si 
de suport pentru colegi. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric: sef de catedra si adjunct sef de catedra; coordonator programe de studii. 
Experienta buna a managementului de proiect (5 granturi CNCSIS, peste 20 proiecte cu terti). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate buna de lucru pe masini unelte si echipamente de masurare si control. 
Aptitudini de montare reglare, intretinere aparatura de masurare si control. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programelor pachetului MS Office: Word, Power point, Curve expert, internet, e-mail. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B -automobil 
  

Informaţii suplimentare - Conducator de doctorrat – domeniul inginerie industriala din anul 1997 (9 doctori confirmati si 3 
doctoranzi in stagiu) 

- Autor si coautor la numeroase lucrari stiintifice de specialitate publicate in volumele unor 
congrese si conferinte internationale (174) si reviste nationale si internationale de specialitate 
(26). 

- Autor a 6 monografii de specialitate publicate in edituri acreditate CNCSIS. 
- Autor a 6 brevete, titular Universitatea Transilvania din Brasov. 
- Autor si coautor a 13 manuale didactice universitare publicate prin tipografia Universitatii 

Transilvania din Brasov. 
- Membru in 25 comisii de analiza/sustinere a tezelor de docto\rat in cadrul mai multor universitati 

din tara ( Brasov, Bucuresti, Iasi, Sibiu). 
- Membru al Senatului Universitatii Transilvania Brasov (1992-1996). 
- Membnru al Consiliului Facultatii de Inginerie Tehnologica , Universitatea Transilvania din 

Brasov, 1992-2009. 
- Membru fondator in : Asociatia Universitara de Ingineria Fabricatiei; Asociatia de Prototipizare si 

Fabricatie Rapida din Romania; Asociatia de Standardizare din Romania. 
- Membru in Comitetul stiintific de organizare al conferintelor: COSME’04, COSME’08, COSME;12, 

Brasov, Romania. 
- Referent stiintific la 13 carti publicate de cadre didactice ale unor universitati din tara in editii 

acreditate CNCSIS. 
- Coordonator a 25 lucrari metodico-stiintifice de gradul I in invatamantul tehnic preuniversitar, 

respectiv, presedintele comisiei de acordare a gradului didactic I in invatamantul preuniversitar la 
25 de lucrari. 

  

  

                                                                        Data:12.05.2016      Prof.univ.dr.ing. Constantin Buzatu
  
 
                                                                                                             Semnătura 
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