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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Buglea Alexandru  

Adresă Str. Pădurarilor, Nr.1,  Timişoara; Timiş 

Telefon 0256.592.535   

E-mail   alexandru.buglea@e-uvt.ro  
  

Naţionalitate Român 
  

Data naşterii 1962, localitatea Secaş, judeţul Arad, România 
  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

  
  

Perioada 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Catedra de Management, la 
disciplinele de „Analiză economică”, "Analiză financiară", „Metode de evaluare a întreprinderii”, 
„Diagnostic economico-financiar al întreprinderii” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Vice-președinte al Senatului UVT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfășurarea activităților specifice  funcției de vice-președinte al Senatului  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2014-2016 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Senatului UVT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea ședințelor Senatului UVT și reprezentarea Senatului în raporturile cu rectorul UVT 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2012 – 2014 

Funcţia sau postul ocupat Senator al UVT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Președinte al Comisiei de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
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Perioada   2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat, domeniul Finanțe 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare lucrări de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada   2008 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Director Școala Masterală din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității din cadrul Școlii Masterale, care include 28 de programe masterale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Master „Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității didactice și de cercetare științifică din cadrul masteratului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2002 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Master „Administarea financiară a afacerilor” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității didactice și de cercetare științifică din cadrul masteratului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bv. V. Pârvan, Nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1994 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Diploma de Doctor în Economie, specializarea Finanțe-Asigurări   

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestiunea financiară a întreprinderii, Finanțe, Analiză financiară, Evaluarea titlurilor financiare / Doctor 
în Economie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Locul 6 în clasificarea națională Ad-Astra 

  

Perioada 1982 – 1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Economist, specializarea Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Conform Foii matricole  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Locul 6 în clasificarea națională Ad-Astra 
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 Perioada 1999 - prezent 

 Calificarea / diploma obţinută Expert contabil, membru titular CECCAR 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Competențe de expertiză contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

  

 Perioada 1998 - 2018 

 Calificarea / diploma obţinută Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Competențe de evaluare de întreprindere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociația Națională a Evaluatorilor din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 
Intermediar 

avansat 
B2 

Intermediar 
avansat 

A2 
Elementar 
avansat 

A2 
Elementar 
avansat 

A2 
Elementar 
avansat 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de a coordona echipe de lucru, comunicare socială dezvoltată, creativitate  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric dezvoltat pe parcursul carierei, abilități în relațiile de colaborare, flexibilitate 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea Windows și Microsoft Office  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B  
  

Informaţii suplimentare Autor/coautor a 20 cărți de specialitate și manuale didactice 
Autor/coautor a peste 60 de lucrări și articole științifice comunicate și publicate la conferințe naționale 
și internaționale 
Membru în colective de cercetare a unor granturi/contracte de cercetare 

  

 

 Data,          Semnătura, 
 
 14.11.2019 
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SCRISOARE DE MOTIVARE 

 
Stimaţi colegi, 

 

Subsemnatul, Alexandru BUGLEA, profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și de 

Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, membru al Departamentului de 

Management, în baza Legii nr. 1/2011 și a Regulamentului cuprinzând Metodologia privind alegerile 

structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest din Timișoara pentru mandatul 2020-2024, 

prin prezenta doresc să vă aduc la cunoştinţă candidatura mea ca membru în Senatul Universității 

pentru Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.  

 

Activitatea desfășurată în Universitatea de Vest din Timișoara,  de-a lungul a peste 27 de ani, pe lângă 

activitatea didactică a însemnat și implicarea în diverse activităţi administrative și manageriale, dintre 

care menționez: 

 șef la catedra de Previziune, Analiză, Matematică și Statistică economică (2002 - 2004); 

 director al Școlii Masterale a FEAA (2008 - 2011); 

 preşedinte al Comisiei de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi 

administrative a Senatului UVT(2012 - 2014); 

 președinte al Senatului UVT (2014 - 2015); 

 vice-președinte al Senatului UVT (2016 - prezent). 

 

În calitate de  vice-președinte al Senatului UVT, am  fost preocupat de susținerea activității desfășurate  

la nivelul Senatului, de implicare în soluționare unor probleme curente, precum și de continuarea 

îmbunătățirii  activității, vizibilității și transparenței  Senatului UVT, atât la nivelul universității, cât și în 

mediul economic și social. 

 

Apreciez că întreaga mea activitate reflectă faptul că mi-am dezvoltat competențele profesionale și m-

am implicat cu succes în activitățile didactice și în cele administrative, atât la nivelul facultății unde sunt 

titular, cât  și al universității noastre. 

 

Desfășurarea activităților specifice, pentru fiecare nivel organizatoric unde am fost implicat, consider că 

a fost marcată de urmărirea coagulării unui  spirit de echipă, colegialitate, moralitate și etică 

profesională. De asemenea, consider că, modul în care am gestionat diversele responsabilităţi asumate 

până în acest moment,  constituie o garanție că și în mandatul 2020-2024 pot să mă implic în 

desfășurarea unei activități performante a Senatului UVT. 

 

Propunându-mi  să  devin membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara pentru Facultatea de 

Economie și de Administrare a Afacerilor, îmi voi orienta acţiunile în următoarele direcţii: 

 

 implicarea în continuare, în consolidarea transformării Universității de Vest din Timisoara într-un 

pol de excelență academică, dinamic si inovator, în cercetarea ştiinţifică avansată şi educaţie, 

prin promovarea creșterii continue a calității, în special a actului didactic și de cercetare, a cărei 
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finalitate să fie reflectată în creșterea competitivității universității pe piața serviciilor 

educaționale; 

 

 susținerea  dezvoltării unei culturi instituționale a calității, prin implicarea totală a personalului în 

obținerea performanțelor și creșterea responsabilității pentru calitate; 

 

 susținerea identificării de noi modalități de a asigura un cadru educațional competitiv și calitativ 

la nivel național, comparativ cu cel european și internațional, care să contribuie la dezvoltarea 

societății bazate pe cunoaștere; 

 

 implicarea în crearea cadrului  pentru pregătirea continuă a absolvenţilor din învăţământul 

universitar prin programe de specializare şi perfecţionare, conversie şi reconversie, organizate 

în spiritul progresului, cunoaşterii şi educaţiei permanente; 

 

 susținerea dezvoltării activității de cercetare științifică prin stimularea performanțelor științifice și 

crearea unui cadru instituțional, în vederea cristalizării unor echipe de cercetare interdisciplinare 

performante, care prin rezultatele obținute să susțină pe termen lung poziționarea universității 

noastre în topul clasamentelor de profil; 

 

 promovarea manifestării unui comportament responsabil, din punct de vedere social, al 

universităţii ca organizaţie şi al tuturor membrilor comunităţii universitare; 

 întărirea relațiilor cu partenerii naţionali tradiționali ai UVT prin implicarea în parteneriate 

comune în viitoare proiecte de cercetare sau de dezvoltare instituţională, precum și continuarea 

demersului strategic de internaţionalizare a UVT; 

 

 implicarea în dezvoltarea de parteneriate între Universitatea noastră și mediul de afaceri, în 

vederea creșterii gradului de angajabilitate pe piața muncii a propriilor absolvenți; 

 

 implicarea în dezvoltarea sustenabilă a UVT în ansamblul său şi a tuturor componentelor sale 

organizatorice; 

 

 susținerea inițiativelor de asigurare a bazei materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea 

activităţii, precum şi a unor condiţii de muncă şi viaţă adecvate pentru toţi membrii Universităţii. 

 

Conştient că aceste obiective nu pot fi realizate decât în echipa care va fi formată de toţi membrii 
Senatului UVT, îmi depun candidatura pentru obținerea calității de membru al Senatului Universității de 
Vest din Timișoara. 
 

Cu aleasă consideraţie, 

Prof. univ. dr. Alexandru BUGLEA 

 
 
Timișoara,                                                                                         
14. 11. 2019                         



 

 

 

 

 

Declarație 

 

 

Subsemnatul,  Alexandru Buglea, prof. univ. dr. la Departamentul de 

Management din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor de la Universitatea de Vest din Timişoara,  declar pe propria 

răspundere că nu am avut nici un fel de colaborare cu organele de securitate 

ale țării, nici înainte de 1989, nici după acest an. 

 

 

       Data   

      14.11.2019 

                                                       

    Semnătura                                                                                              


