
 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Buşe Gheorghe – Florin 

Adresă(e)   1 Decembrie 1918, Petroșani, Hunedoara, România 

Telefon(oane) Mobil:   0721214120   

E-mail(uri) manag_bgf@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 1 August 1973 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  2015 – 2017 Director adjunct Departamentul de Management, Ingineria Mediului şi Geologie 
 2019 -prezent Director adjunct Departamentul de Ingineria Mediului şi Geologie 

Perioada 1998 – 2000 preparator universitar     2000 - 2007  asistent universitar       2007- prezent şef lucrări 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la catedră 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada - în anul 2012 am absolvit programul: Obiective orizontale în cadrul proiectului: Dezvoltarea resurselor 
umane din învățământul superior pentru utilizarea sistemului e-learning ID 64273 
- în anul 2010 am absolvit cursul de master „Managementul proiectelor” 
- în anul 2009 am obţinut titlul ştiinţific de doctor; 
- în anul 2009 am absolvit cursul „Formator de formatori” 
- în anul universitar 2006 am absolvit Facultatea de Ştiinţe, specializarea „Managementul firmei"; 
- în anul 2005 am absolvit programul „Dezvoltarea capacităţii manageriale de accesare şi utilizare a 
surselor de finanţare prin aplicarea managementului de proiect", cu o durată de 3 luni, organizat de 
Universitatea de Vest din Timişoara; 
- în anul 2003 am absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul pedagogiei, psihologiei 
şi metodicii de specialitate organizat de Universitatea din Petroşani; 
- în anul 2001 am absolvit cursul de master „Managementul ospitalităţii şi turismului" organizat în 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe; 
- în iunie 1998 am absolvit programul de studii aprofundate la specializarea „Evaluarea impactului 
industriei miniere asupra mediului înconjurător" la Universitatea din Petroșani; 
- între anii 1992 - 1997 am urmat cursurile Facultăţii de Mine, specializarea Ingineria Mediului; 
- am absolvit cursurile primare şi gimnaziale în cadrul Şcolii Generale nr.5 din Petroşani iar în 1992 -- 
am absolvit Liceul de Informatică din Petroşani. 

Calificarea / diploma obţinută Inginer                                                  Economist                                 Master 
specializarea: Ingineria mediului          Managementul firmei                Managementul proiectelor 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică aplicată                                      Economia şi protecţia mediului 
Operator procesare text si imagine              Managementul activităților de logistică 
Gospodarirea resurselor                              Managementul resurselor umane 
Managementul mediului                               Proiectarea sistemelor de producție                                      

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Universitatea din Petroşani 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  A2 
Utilizator 

experimentat A2 
Utilizator 

independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 
Utilizator 

independent 

Germană  A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: abilităti de negociere, capacitate de lucru cu şi în cadrul unor echipe  
multi - funcţionale, am experienţa muncii în echipă participând la activităţile presupuse de proiectele 
practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. Capacitate de sinteză și analiză 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Depanare hardware şi software a calculatoarelor şi echipamentelor de birotică 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a limbajelor de programare: Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™) 
Pascal, C++, Access, Visual Basic şi a aplicaţiilor   grafice: Corel Draw, Photoshop, PhotoImpact 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Simț estetic dezvoltat. Pasionat de grafica pe calculator 
  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de adaptare 
Hobby: internetul, sportul, muzica, lectura, drumeții 

  

Informaţii suplimentare  
Referinţele pot fi furnizate la cerere 

  

 
 


