
 
 

                                                                                  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale

Nume / Prenume BURA Marian 

Adresă(e) Str. Circumvalatiunii nr. 28, ap. 18, cod 300682, Timisoara, Jud. Timis, 
Romania 

Telefon(oane) 0256/447405 Mobil:  0726397469 

Fax(uri) 0256/277110 

E-mail(uri) marian_bura@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 1 ianuarie 1949 

Sex masculin 

Locul de muncă vizat  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului 
Timisoara, Calea Aradului, nr. 119, tel: 0256/277139, fax 0256/277110 

Domeniul ocupaţional Profesor universitar 

 

Experienţa profesională  

  

Perioada 1996- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Activitate didactică  
Activitate cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 
angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara, Calea Aradului, nr.119, 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Cuniculicultura, animale de blana si vanat; Productiile animalelor mici; 
Acvacultura speciala; Apicultura; Sericicultura 

 

Perioada 1993-1996 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Activitate didactică  
Activitate cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 
angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara, Calea Aradului, nr.119, cod 300645 



Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Tehnologia cresterii iepurilor, animalelor de blana si vanatului, Productiile 
animalelor mici, Piscicultura, Apicultura. 

 

Perioada 1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Activitate didactică  
Activitate cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 
angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara Calea Aradului, 
nr.119, 1900 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Tehnologia creşterii iepurilor, animalelor de blana si vânatului, Apicultura si
Sericicultura. 

 

Perioada 1979-1990 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Activitate didactică  
Activitate cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 
angajatorului

Institutul Agronomic Timişoara Calea Aradului, nr.119 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Tehnologia creşterii iepurilor, animalelor de blana si de laborator, precum si
la Piscicultura 

 

Perioada 1978-1979 

Funcţia sau postul ocupat Sef ferma taurine 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Coordonare activităţii 

Numele şi adresa 
angajatorului

Fermă de taurine I.A.S. Variaş, Jud.Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Zootehnic 

 

Perioada 1975-1978 

Funcţia sau postul ocupat Sef complex taurine 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Coordonare activităţii 

Numele şi adresa 
angajatorului

Complex taurine I.A.S. Sinandrei, Jud. Timis 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Zootehnic 

  



Educaţie şi formare  

Perioada 1981-1988 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ

Institutul Agronomic Timişoara Calea Aradului, nr.119 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale

Zotehnie 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta

Diplomă doctorat 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii Postuniversitare 
Doctorat la fara frecventa: obtinut diploma de „Doctor in Agronomie” la 23 
aprilie 1988, cu teza „Studiul indicilor reproductivi la nutrii crescute în 
sistem industrial pentru blanuri si carne” 

Perioada 1970-1975 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ

Institutul Agronomic Timişoara Calea Aradului, nr.119 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale

Zotehnie 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta

Diplomă inginer 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii Universitare (superioare) 

Perioada 1963-1967 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ

Liceul teoretic Oravita, Jud. Caras-Severin 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta

Diplomă de bacalaureat 

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii medii 

Aptitudini şi competenţe 
personale

 

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba   engleza engleza    

Limba   franceza franceza franceza franceza  

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



Competenţe şi abilităţi 
sociale

Practicat sportul / fotbal si volei 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

- 2008 – prezent – Director departament 
- 2000-2008 – Decan al Facultătii de Zootehnie si Biotehnologii 
- 1997-2000 - Sef de catedra 
- 1990-1996 - Prodecan si Secretar stiintific al Facultatii de Zootehnie si

Biotehnologii 
- 1991-prezent – Membru al Colectivului de redactie al Lucrarilor stiintifice

a USAMVB Timisoara, seria Zootehnie si Biotehnologii 
- 1998, 1999, 2000 – Coordonatorul organizarii si a colectivului de redactie

a Lucrarilor stiintifice ale Simpozionului national „Cresterea si
valorificarea iepurilor, animalelor de blana si vanat” 

- 2005-2006 - Membru in colectivul de redactie a lucrarilor simpozionului
Facultătii de Agricultura de Universitatea Novi Sad, Serbia şi
Universităţii Agricole Nitra, Rep. Slovacia. 

- 2007 – Membru al Comisiei de evaluare instituţională a U.S.A.M.V. Iaşi. 
- 2000 – prezent membru in colectivul de redactie a revistelor: Agricultura

banatului, Revista Ferma, Revista de Zootehnie Somnul si
Agroconsultim 

- cărţi publicate în edituri de prestigiu : 33 
- cursuri universitare elaborate : 5 
- îndrumătpare de lucrări practice publicate : 9 
- articole de specialitate publicate : 218 
- lucrări ştiinţifice publicate : 245 
- broşuri : 4 
- organizator simpozioane stiintifice: 25 
- indrumari lucrări metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I

in invatamantul preuniversitar: 13 
- indrumari lucrari de diploma (licenta): 114 
- indrumari lucrari de disertatie (masterat): 16 
- : 51 
- teze de doctorat conduse si sustinute public: 15 
- referent oficial in comisii de doctorat: 43 
- presedinte comisii de doctorat: 32 
- citari in literatura de specialitate: 124 
- referent stiintific la carti de specialitate publicate in edituri: 32 
- organizator mese rotunde : 10 
- premii si diplome obtinute: 21 
- comisia de organizare a expozitiei Timagralim – 2006 – prezent. 
 

 



Competenţe şi aptitudini 
tehnice

- In perioada anilor cat am lucrat in productie am dobandit aptitudini in
conducerea tractorului, a distribuitorului de furaje, a instalatiei de muls;

- Am contribuit la construirea, punerea in functiune si exploatarea primei
instalatii de muls pe conducta din tara cu colectarea centralizata a
laptelui – IAS Sânandrei 

- Realizat Platforma tehnologica pentru cresterea superintensiva a
sturionilor cu apa recirculata – pusa in exploatare la 15 septembrie 2008
la USAMVB Timişoara 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Utilizarea calculatorului la un nivel satisfacator 

Competenţe şi aptitudini 
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Alte competenţe şi aptitudini - 2001 – prezent: Conducator de doctorat in domeniul „Zootehnie”; 
- 2001 – prezent: Membru asociat al Academiei de stiinte Agricole si Silvice

„Gheorghe Ionescu-Sisesti” 
- 1995 – prezent: Expert evaluator CNCSIS, CEEX, Banca Mondiala,

Evaluare Institutionala 
- 2002 - Premiul „Traian Savulescu” al Academiei Romane pentru cartea

„Cresterea si valorificarea bizamului” 
- Doctor in Agronomie : 1988 
- Asistent universitar evidentiat: 1988 
- Diploma de personalitate a stiintei si tehnicii romanesti, 2000, Ed. Tehnica

Bucuresti. 

Permis(e) de conducere Permis de conducere: B (din 1975) 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, 
de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 
- Participat la instruirea ACPART de la Timisoara (200/) 

Anexe - Diploma de inginer; 
- Diploma de „Doctor în agronomie”; 
- Ordinul de numire pe functia de Profesor universitar; 
- Premiul „Traian Savulescu” al Academiei Romane; 
- Ordinul de conferire a calitatii de „Conducator de doctorat”; 
- Ordinul de alegere ca membru asociat al Academiei de Stiinte
Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” 

 
 

Timisoara la, 
27.06.2012          Prof.dr.ing. 
                    BURA Marian 


