
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUSUIOC MARIAN- FLORIN 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  

E-mail(uri)   busuioc.marian.florin@profesor.rau.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 14.09.1970 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Octombrie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri şi seminarii în cadrul programelor de licenţă şi de masterat elaborare materiale 
didactice; îndrumare proiecte de licenţă şi disertaţie; coordonare Cercuri ştiinţifice studenţeşti.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei, Nr.1B, Sector 1, Bucureşti, România, cod 
012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

                                 Perioada Martie 2005 – Septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri şi seminarii, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice; elaborarea şi 
publicarea unor manuale şi caiete de aplicaţii; îndrumare proiecte de licenţă şi disertaţie; 
coordonare Cercuri ştiinţifice studenţeşti. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, Bucuresti, România, cod 
012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

                                 Perioada Octombrie 2002 – Martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare şi conducere seminarii; participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice; elaborarea şi 
publicarea unor manuale şi caiete de aplicaţii; îndrumare proiecte de licenţă; coordonare Cercuri 
ştiinţifice studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, Bucuresti, România, cod 
012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

                                 Perioada August 1999 – Octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism 

  

                                 Perioada Mai 1999 –August 1999 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

mailto:busuioc.marian.florin@profesor.rau.ro


Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de creditare 

Numele şi adresa angajatorului Banca Agricolă -Piteşti 

Sectorul de activitate Bancar 

  

Perioada Mai 1998 – Mai 1999 

Funcţia sau postul ocupat Şef  Dep. Marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Promovare, vânzări 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Setcar SA 

Sectorul de activitate Producţie industrială 

  

Perioada Februarie 1996- Mai 1998 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare pentru Turism 

  

Perioada Martie 1995 – Decembrie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetări Comerţ Interior 

 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada Iunie-iulie 2013 

                 Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare “Ghid de turism cultural în Bucureşti” 

Numele şi tipul instituţiei de nvăţământ      
                        / furnizorului de formare 

  Asociaţia Atheneum, CEDES – Cercetare Dezvoltare 

  

Perioada Mai – iunie 2011 

                 Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia Formator, 
cod COR 241205 

Numele şi tipul instituţiei de invăţământ     
                       / furnizorului de formare 

CEDES Cercetare Dezvoltare 

  

Perioada Octombrie – decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Cursul de perfecţionare “Diplomaţie şi securitate” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Diplomatic Român 

  

Perioada Octombrie – noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Cursul “Protocol şi comunicare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Diplomatic Român 

  

Perioada Februarie – martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia Manager 
Proiect, cod COR 241919 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CEDES Cercetare Dezvoltare 

  

Perioada Decembrie 2008 – iunie 2009 



Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia Director de 
hotel, motel, hotel pentru tineret, hostel, camping, sat de vacanţă, popas turistic, cod COR 131507 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CEDES Cercetare Dezvoltare 
 

  

Perioada Decembrie 2008 – iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia Director de 
agenţie de turism, touroperatoare, detailistă, filială, sucursală, cod COR 131509 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CEDES Cercetare Dezvoltare 
 

  

Perioada Decembrie 2008 – iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia Director de 
restaurant, rotisserie, cramă, braserie, grădină de vară, bar de noapte, bar de zi, cafe bar, cafenea, 
disco bar (discotecă, videotecă), buffet bar, unităţi de tip fast – food, cofetărie, patisserie, cod COR 
131508 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CEDES Cercetare Dezvoltare 
 

  

Perioada Noiembrie 2008 – mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – programul de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia Manager 
în activitatea de turism, cod COR 122501 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CEDES Cercetare Dezvoltare 
 

  

Perioada 2000-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Economie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice Bucureşti 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate în specializarea Tehnologii nepoluante de dezvoltare durabilă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea Politehnică Bucureşti – Catedra UNESCO 

  

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Economist/Diplomă de licenţă în profilul Economic, specializarea Turism - Servicii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Management    Turistic şi 
Comercial; Licențiat ASE București - Facultatea de Comerț, secția Turism - Servicii-iunie1996 

  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, sociabilitate, abilităţi de comunicare, încredere, spontaneitate, seriozitate, 
flexibilitate, optimism 



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de antrenare, management eficient al timpului, capacitate de cooperare şi conciliere, 
leadership, coordonare şi motivare a unui grup sau echipă pentru îndeplinirea unor sarcini, bun 
spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Deprinderi de utilizare a  sistemului de operare Windows.  

Permis(e) de conducere Categoria B. 
 
 
 

 

13.02.2020                                            Conf. univ. dr. Marian Busuioc 




