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INFORMAŢII PERSONALE Bucur Gabriela  
 

  

 str. Mărăşeşti, nr.280, bl.163B, sc.B, ap.14, Ploieşti, 106280 

 +40-244-554215    +40-745 259 142        

 gbucur@upg-ploiesti.ro  

Sexul F| Data naşterii 16/11/1967 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

Febr.2016- până în prezent  Conferenţiar universitar  
Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 

Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, www.upg-ploiesti.ro  

Departamentul Automatică, Calculatoare, Electronică 

▪ Activităţi didactice de predare cursuri la programul de Master  Automatizări Avansate (Sisteme 
inteligente de măsurare), cursuri la programe de licenţă (Senzori, traductoare, măsurări, 
Automatizarea celulelor flexibile de fabricaţie, Automatizări în petrochimie, Teoria sistemelor şi 
automatizări, Automatizări industriale, Robotică 

▪  Activităţi didactice de îndrumare laborator şi proiect 

▪ Activităţi de cercetare  în domeniul măsurarii şi reglării automate, sudării automate, roboţilor de 
sudare, difuziei hidrogenului în îmbinările sudate 
 

Tipul sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 
 

 
Oct.1992-.2016 Sef lucrări (1998-2016), Asistent (1995-1998), Preparator (1992-1995) 

 Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 
Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, www.upg-ploiesti.ro 
 
Departamentul Automatică, Calculatoare, Electronică 
 

 ▪ Activităţi didactice de predare cursuri la programul de Master  Automatizări Avansate (Sisteme 
inteligente de măsurare), cursuri la programe de licenţă (Senzori, traductoare, măsurări, 
Automatizarea celulelor flexibile de fabricaţie, Automatizări în petrochimie, Teoria sistemelor şi 
automatizări, Automatizări industriale, Robotică 

▪  Activitati didactice de îndrumare laborator şi proiect 

▪ Activităţi de cercetare  în domeniul măsurarii şi reglării automate, sudării automate, roboţilor de 
sudare, difuziei hidrogenului în îmbinările sudate 
 

 Tipul sau sectorul de activitate  Invăţământ superior 

 

 

 
sept. 1991- oct.1992 Profesor suplinitor de limba franceză 

 Scoala generală, Buda-Palanca, jud.Prahova 
 

 Tipul sau sectorul de activitate  Invăţământ  preuniversitar 

 
 
 

 

 

http://www.upg-ploiesti.ro/
http://www.upg-ploiesti.ro/


   Curriculum Vitae   Bucur Gabriela 

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Utilaj Tehnologic 
 
 

 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 
 

 

 

 

 

2006  Pregătire tehnică pentru automate TSX Micro    

Schneider Electric Romania SRL  

▪ Automate programabile, hardware si software 
 

1994-2002  Doctor in Automatică 
 
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Catedra de Automatică 

▪ Reţele neuronale artificiale, sudare automată, roboţi industriali 

 

1986-1991 Inginer mecanic 

 

Limba(i) maternă(e) 

 

Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză C1  C1  C2  C2  C1  

  

Engleză B1  B1  B1  B1  B1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 

▪ leadership (director de proiect de cercetare) 

▪ capacitate organizatorică a activităţilor didactice şi de cercetare 

▪ capacitate managerială ca Director DIDFR (2013- în prezent) şi Responsabil IDFR din partea 
Facultăţii IME (2009-2013) 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ proiectarea şi implementarea sistemelor de măsurare şi reglare automate 

▪ utilizarea reţelelor neuronale artificiale în domeniul sistemelor automate 

▪ tehnici pentru testarea sistemelor de măsurare 

▪ utilizarea instrumentelor software pentru birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

                                9 martie 2020                                                                                                                                                      

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ cunoaşterea limbajelor de programare C++, Pascal, a instrumentelor software Microsoft Office, 
Matlab 

▪ o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări) 
 

Permis de conducere  Categoria B 

Publicaţii 

 

 

Proiecte 

 

 

Afilieri 

 

11 carti si cursuri universitare (Lista de lucrări) 

21 articole indexate ISI 
 
Director al contractului de cercetare cu tema: Conceperea şi realizarea unui stand experimental pentru 
testarea sistemelor de măsurare a debitelor fluidelor compresibile, 2015 

 
 

Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) 

 ▪ Lista de lucrări 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

