
Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae al  
Bibu Marius Miron  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 20060628 

 

  
 

   
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Bibu Marius Miron  

Adresa(e) Aleea Fraţii Buzeşti, Nr. 1, Bl. 1, Sc.A, Et. 3, Ap.14, 550367 Sibiu (România) 

Telefon(oane) 0040 269 217 928 # 1412 Mobil 0040 740 227 338 

E-mail(uri) marius.bibu@ulbsibiu.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 06  mai 1958 

Sex Bărbătesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.10.2004 →  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi formare educaţională în domeniu tehnic; 
Activităţi de cercetare ştiinţifică şi participare în comisii de doctorat; 
Coordonare activităţi de tutoriat şi probleme studenţeşti;  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 
B-dul. Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ tehnic superior  
  

Perioada 01.05.2000 – 01.10.2004  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi formare educaţională în domeniu tehnic; 
Activităţi de cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 
B-dul. Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ tehnic superior 
  

Perioada 01.10.1991 – 01.05.2000  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi formare educaţională în domeniu tehnic; 
Activităţi de cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Sibiu 
Str. Dr. Ion Raţiu, nr. 5-7, 2400 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ tehnic superior 
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Perioada 17.10.1986 – 01.10.1991  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi formare educaţională în domeniu tehnic 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Învăţământ Superior Sibiu 
Str. Dr. Ion Raţiu, nr. 5-7, 2400 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ tehnic superior 
  

Perioada 23.05.1984 – 17.10.1986  

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi si responsabilităţi principale Inginer mecanic stagiar tehnolog şi proiectant 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Piese Auto, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare şi tehnologie în construcţii de maşini 
  

Perioada 01.09.1983 – 22.05.1984  

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi si responsabilităţi principale Inginer mecanic stagiar tehnolog şi proiectant 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Metalurgica, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare şi tehnologie în construcţii de maşini 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada   24 – 26.09.2013  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Training – Design materiale plastice şi metode de fabricaţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Marquardt Schaltsysteme Romania 

  

Perioada   01.02 – 30.06.2013  

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare în specializarea „Antreprenoriat şi inovare” în cadrul proiectului 
„Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere”, Proiect POSDRU/92/3.1/S/56330, proiect 
cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

  

Perioada   25.03 – 29.03.2013  

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare în specialzarea „Mentorat educaţional” în cadrul proiectului-pilot 
„Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul 
superior pentru persoane cu dizabilităţi”, Proiect POSDRU/86/1.2/S/63951, proiect cofinanţat de 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 „Investeşte în oameni” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea 
Lucian Blaga din sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Uniunea Naţională a Studenţilor din 
România, S.C. The Red Point S.R.L., Gold Agama Consulting 

  

Perioada   07.2012 – 03.2013  

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă, Program de formare în Blended-Learning 
şi tehnologii educaţionale moderne pentru învaţământul universitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învăţământ la 
Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, Centul de Pregătire a Cadrelor Didactice în Tehnologii 
Informaţionale Moderne 

  

Perioada   01 –  30.04.2012  

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare „Elaborarea şi furnizarea unui program de instruire pentru 
personalul universităţilor pentru utilizarea instrumentelor TIC dezvoltate prin proiect, precum şi pentru 
îndrumarea studenţilor cu dizabilităţi în utilizarea curentă a acestora”, în cadrul proiectului 
POSDRU/86/1.2/S/63951, „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea 
accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, proiect cofinanţat de Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
„Investeşte în oameni” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

  

Perioada   01.03.2012 –  30.11.2012 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare „Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului 
didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti – DidaTec”, Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/60891, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

  

Perioada   30.03.2011 –  31.10.2013 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare și perfecționare în cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la 
distanţă şi frecvenţă redusă – un demers pentru calitate”, Proiect POSDRU/86/1.2/S/61878, proiect 
cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

  

Perioada   19.02.2011 – 30.04.2011  

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator de mentori 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare „Formatori de mentori”, în cadrul proiectului strategic „Formarea 
profesorilor-mentori din învăţământul gimnazial”, Proiect POSDRU/87/1.3/S/52150, proiect cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

  

Perioada 25.03.2011 – 25.04.2011 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă profesională / Manager proiect 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare în: Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerinţelor de 
management integrat al proiectului, Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului, Gestiunea 
utilizării cursurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, Realizarea procedurilor de achiziţii 
pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării 
în cadrul proiectului, Managementul calităţii proiectului  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor / S.C. Ascendis Team S.R.L. (Certificat) 
Alba Iulia (România) 
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Perioada   19.02.2011 – 16.04.2011  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de formare şi perfecţionare în: Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, 
Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketingul 
formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, 
Evaluarea revizuirea si asigurarea calităţii programelor si a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor / Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală Sibiu (Certificat), Sibiu (România) 

  

Perioada 10.2010  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Programul de instruire a personalului managerial şi operaţional implicat în sistemul de gestionare a 
deşeurilor din oraşul Sălişte şi zona Mărginimii Sibiului; Gestionarea integrală a deşeurilor menajere în 
20 localităţi ale zonei Mărginimea Sibiului, Program PHARE 2005 CES de coeziune economică şi 
socială - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 
mediu; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul de cercetări în domeniul calităţii (CCDOQ) – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (Certificat) 
Sibiu (România) 

  

Perioada 01.04.2010 – 31.03.2012  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Specializarea cadrelor didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea 
asistată de calculator, Proiect POSDRU /19/1.3/G/11316 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

  

Perioada   03.08.2009 – 02.06.2011  

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de competenţă profesională / Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Perfecţionarea personalului cu pregătire tehnică superioară şi medie din sectorul industriei 
prelucrătoare în domeniul tehnicilor de proiectare, fabricaţie şi analiză tehnică asistată de calculator şi 
dezvoltarea abilităţilor manageriale pentru coordonarea echipelor tehnice de lucru, Proiect 
POSDRU/39/3.2/G/22512 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

  

Perioada 10.12.1998  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de doctor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Diplomă) 
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România) 

  

Perioada 29.08.1984  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul de Învăţământ Superior Sibiu (Diplomă) 
Str. Dr. Ion Raţiu, nr. 5-7, 2400 Sibiu (România) 

 
 
 
 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  
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Germană  C2  
Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 
independent  

C2  
Utilizator 

independent 
C1  

Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 

independent  

Engleză  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

Franceză  B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă; 
Capacităţi şi abilităţi de comunicare; 
Antrenarea tinerilor în activităţi practice educaţionale şi conexe; 
Implicarea în probleme sociale ale studenţilor; 
Toleranţă, răbdare şi perseverenţă. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitatea de atragere a resurselor financiare; 
Capacitatea de păstrare de atitutidini morale şi profesionale pozitive în colectiv. 
Capacitate de sinteză şi prognoză pentru elaborarea de strategii de dezvoltare. 
Spirit managerial şi antreprenorial; 
Coordonare activitate didactică, de cercetare şi tutorială; 
Coordonare activităţi de curricula universitară; 
Abilităţi de managementul conflictelor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Studiul materialelor; 
Ştiinţa şi ingineria materialelor; 
Tratamente termice şi termochimice; 
Metalurgie fizică şi proprietăţi - Controlul calităţii croduselor metalurgice; 
Abilităţi de utilizare a aparaturii specifice laboratoarelor de metalografie 
Tehnologia construcţiilor sudate; 
Turnarea materialelor neferoase  
Tehnici de asamblare în transportul şi distribuţia gazelor naturale; 
Materiale utilizate în transportul şi distribuţia gazelor naturale 
Instalaţii sanitare şi de gaze;  
Fenomene de transfer şi operaţii unitare; 
Tehnologii şi echipamente pentru depoluarea aerului. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare produse MS Office, AutoCAD, Internet;  
Utilizare programe Power Point, Corel Draw, Paint. 

  

Competente si aptitudini artistice Muzică, dans; 
Călătorii; 
Tenis. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Înţelegere şi empatie faţă de studenţi; 
Perseverenţă profesională. 

  

Permis de conducere 
 

B  
 

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare 
Activităţi ştiinţifice şi didactice: 
- 17 cărţi şi manuale universitare; 
- 18 contracte de cercetare ştiinţifică; 
- 148 lucrări ştiinţifice susţinute şi publicate la conferinţe naţionale şi internaţionale sau publicate în 
reviste de specialitate. 
Apartenenţa la societăţi şi asociaţii profesionale: 
 
- American Society for Materials (ASM) – International Heat Treating Society; 
- Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român - ASTRA Sibiu;  
- Asociaţia Română de Tratamente Termice (A.R.T.T.);  
- Asociaţia de Sudură din România (A.S.R.);  
- Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.);  
- Asociaţia Română pentru Tehnologii Neconvenţionale (A.R.T.N.) – Filiala Sibiu; 
- Asociatia Română de Tensometrie (A.R.T.E.N.S.);  
- Verein Deutsche Ingenieure – VDI – Germania; 
- Centrul de Cercetări în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (C.C.S.I.M.) – ULB Sibiu; 
- Centrul de Studii şi Cercetări pentru Deformări Plastice (C.C.S.D.P.) – ULB Sibiu; 
- Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Neconvenţionale şi Electrotehnologii, (C.C.T.N.E.) – ULB 
Sibiu. 

 
 
 
 
                        Data, 03.12.2020                                                                                                                                      Semnătura, 

                                                                                                                                                           
 


