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Curriculum vitae  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUCUR IULIA MARIA 

Adresă(e) Calea Aradului, nr.119, Timișoara, România 

  

                                          E-mail(uri) iulia.bucur@usab-tm.ro, bucur_iulia@ymail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 05.09.1987 

  

                                                  Sex   Feminin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 02.10.2017 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice specifice învățământului superior la zi, desfășurate la 
Disciplinele de Microbiologie și Imunologie, secțiile română, engleză 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB “Regele Mihai I al României” - Facultatea de Medicină Veterinară, 
Timișoara, 300645, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Producții animale și sănătate publică veterinară 
 ,. 

Educaţie şi formare 
 

                                                     Perioada  
                     
                     Calificarea / diploma obţinută 
 
               
                 Disciplinele principale studiate /          
           competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 

  2012 – 2017 

  
  Doctor în Medicină Veterinară/Diplomă de doctor seria J nr. 0030532 

 
Elaborarea tezei de doctorat intitulată “Studiul fenotipic și genotipic al tulpinilor de 
stafilococi izolate de la animale” și susținută în 20.10.2017 

  Activitate didactică, susținerea lucrărilor practice la disciplina de Semiologie în                                                    
perioada 2013-2016. 
 
 
  USAMVB “Regele Mihai I al României” - Facultatea de Medicină Veterinară, 
Timișoara, 300645, România 
 

mailto:iulia.bucur@usab-tm.ro
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                                                  Perioada       
 
 
                   Calificarea / diploma obţinută 
 
             
               Disciplinele principale studiate /          
           competenţe profesionale dobândite 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  2006 - 2012 
 
Doctor-medic veterinar/Diploma de licenţă seria A nr. 0014147 

  Atestat de liberă practică medicală veterinară 
 
  Medicină Veterinară - disciplinele studiate au fost cele existente în planul de 
învățământ 
 Susținerea licenței la Disciplina de Parazitologiei și Bolilor parazitare 
 
  USAMVB “Regele Mihai I al României” - Facultatea de Medicină Veterinară, 
Timișoara, 300645, România 

                                                Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
             
                Disciplinele principale studiate /            
           competenţe profesionale dobândite 
 
  
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /   
furnizorului de formare 

  2002-2006 

 
Diplomă de bacalaureat  
Atestat de competențe profesionale, dobândind COMPETENȚE LINGVISTICE DE 
NIVEL AVANSAT ÎN LIMBA ENGLEZA 

 
Disciplinele studiate au fost cele specifice ciclului liceal și specificului 
specializării profilului de științe ale naturii bilingv limba engleză 
 
 
Colegiul Național “Decebal” Deva 

 ,. 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C1 

Limba franceză   A2  A2  A1  A1  B1 

Limba spaniolă   B2  B1  B1  A2  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  O bună capacitate de comunicare,  spirit de echipă, socializare, receptivitate, 
adaptabilitate, seriozitate, perseverență, abilități de asimilare a informațiilor și 
actualizare a cunoștințelor 

 ,. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, experiență în iniţierea și conducerea experimentelor și a unor 
proiecte, aptitudini de coordonare 
 
Vicepresedinte în cadrul ASMVT, 2010 
Cenzor în cadrul ASMVT, 2011 
Participare schimb de experiență Viena-Timisoara, Timisoara-Viena, 2011 
Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale şi/sau naţionale, workshop-uri, 
târguri de joburi și alte evenimente la nivel de universitate și de facultate 2013-2019 
Organizare de expoziții, standuri, prezentări, editare broșuri - universitate 2018-
2021 
Tutore studenți, beneficiari ERSAMUS, în cadrul facultății 2017-2021 
Membră în Colegiul Medicilor Veterinari 2012 

 ,. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

                  Permis(e) de conducere   Permis de conducere categoria B din anul 2005 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
https://intranet.usab-tm.ro/evaluare-cadre-criteriu?perioadaid=5&cadruid=827&criteriuid=488
https://intranet.usab-tm.ro/evaluare-cadre-criteriu?perioadaid=6&cadruid=827&criteriuid=630
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Aptitudini și competențe 
profesionale 

  Participare la Simpozioanele Facultăților de Medicină Veterinară în perioada 2013-
2020 
  Participare la al XVI-lea și XVII-lea Simpozion “TINERII ȘI CERCETAREA    
MULTIDISCIPLINARĂ”, 2014 și 2015 
  Participare la Ixe Congres International sur les Animaux Sauvages et Exotiques,  
Paris, 2012 
  Participare la diverse workshopuri și simpozioane din cadrul USAMVB “Regele 
Mihai I al României” Timișoara 2013-2021 
  Coordonator științific lucrare de diplomă – 7 lucrări de diplomă  
  Membră în structuri de conducere/consilii/comisii la nivel de facultate – 
responsabilă cu asigurarea calității pe program de studiu, licență MV, secția franceză  
Editor și recenzor pentru reviste și manifestări științifice naționale și internaționale - 
BDI  
  Stagii de perfecționare în domeniul de activitate, finalizate cu diplomă/certificat de 
absolvire în țară (FMV/POCU/TIPCDIS*, MV/POCU/TICME**) 2019 

 ,. 

                        Publicații științțifice   Cărți științifice: 1 carte în limba engleză ca și autor principal  
Autoare a 42 lucrări științifice, în calitate de prim autor și/sau colaborator: 
Lucrări BDI: - 11 lucrări prim autor; 
                        - 28 lucrări coautor. 
Lucrări cotate ISI cu factor de impact – 2 lucrări coautor 
Lucrări cotate ISI sau ISI Proceeding: - 1 lucrare prim autor 
                                          
Publicații apărute în lucr/vol. ale principalelor conferințe naționale de 
specialitate: 
 - 2 lucrări prim autor 
 - 1 lucrare coautor 
Rezumate – 3 lucrări coautor 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data,  
       Decembrie 2021                                                                                                                          Semnătura, 

                                                                                                                                                                  


