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INFORMAŢII 

PERSONALE 

 
Numele şi prenumele 
  BIBIRE LUMINIŢA 

Numele avut  la naştere  BIBIRE LUMINIŢA 

Adresa  Str. Principala, nr 457, 607540 Saucesti- Bacău 

Telefon fix  0234215184 

Mobil  0744562884 

Adresa electronică  lbibire@ub.ro  
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Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  10 septembrie 1958 

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 
• Perioada (de la – până la)  
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul sau sectorul de activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 
 
 
 
 
Perioada (de la – până la)  
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul sau sectorul de activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 

 
Perioada (de la – până la)  
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul sau sectorul de activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 
 

 2005 –prezent 
Universitatea din Bacau, Catedra Utilaje de Proces, Ingineria Mediului şi Inginerie Fizica 

Educaţie – Învăţământ 

Profesor 

- susţinerea orelor de curs aferente disciplinelor Operaţii şi aparate în industria 
alimentară şi Bazele calculului utilajului tehnologic, Risc şi securitate industrială, 
Estetică şi design industrial, Bazele proiectării utilajului pentru protecţia mediului; 
Fiabilitate; 

- susţinerea unor cursuri de specialitate la masterat; 
- coordonarea proiectelor de diplomă şi dizertaţie. 
 
2000 – 2005 
Universitatea din Bacau, Catedra Utilaje de Proces şi Ingineria Mediului 
Educaţie – Învăţământ 
Conferenţiar 
- susţinerea orelor de curs aferente disciplinelor Operaţii şi aparate în industria 
alimentară şi Bazele calculului utilajului tehnologic, Risc şi securitate industrială, 
Estetică şi design industrial, Fiabilitate; 

- coordonarea unor ore de seminar, aferente cursului  Bazele calculului utilajului 
tehnologic şi a unor ore de proiect aferente cursului Operaţii şi aparate în industria 
alimentară; 

- susţinerea unor cursuri de specialitate la masterat; 
- coordonarea proiectelor de diplomă şi dizertaţie. 
 
1993 – 2000 
Universitatea din Bacau, Catedra Utilaje de Proces şi Ingineria Mediului 
Educaţie – Învăţământ 
Şef lucrări 
- desfăşurarea orelor de curs, laborator, proiect şi seminar aferente cursurilor:  Maşini 
şi instalaţii pentru produse de origine animală, Maşini şi instalaţii pentru produse de 
origine vegetală, Recipiente şi instalaţii tubulare, Maşini şi instalaţii pentru industrii 
extractive, Bazele calculului utilajului tehnologic, Aparate pentru industria alimentară; 
- coordonarea proiectelor de diplomă 

mailto:lbibire@ub.ro


Perioada (de la – până la)  
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul sau sectorul de activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

1983 – 1993 
Liceul de matematică – fizică “G. Bacovia” 
Educaţie – învăţământ 
Inginer – profesor 
Desfăşurarea orelor didactice precum şi a unor activităţi specifice învăţământului liceal 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 
• Diploma sau certificatul 
obţinute 
 
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 
• Diploma sau certificatul 
obţinute 
 
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 
• Diploma sau certificatul 
obţinute 
 
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 
• Diploma sau certificatul 
obţinute 
 
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 
• Diploma sau certificatul 
obţinute 
 
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 
• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 2007 
Expert Consulting Management (www.Qaudit.ro)–societate membra AMCOR 
 
Auditor intern de mediu 
 
 
2007 
Universitatea din Bacău 
 
Evaluator de risc si securitatea muncii 
 
 
2007 
Universitatea din Bacău 
 
Curs postuniversitar de Educatie tehnologică 
 
 
 
2007 
Universitatea din Bacău 
 
Curs postuniversitar de Managementul calitătii 
 
 
 
1993-1999 
Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică, Catedra 
Echipamente de Proces 
Doctor în Utilaj tehnologic. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Valeriu V. Jinescu 
 
 
1977 – 1983 
Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Mecanică, Secţia Utilaj 
Tehnologic 
Diplomă de inginer 

STAGII DE 
PERFECŢIONARE 
• Perioada (de la-până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Iunie-iulie 1995 
Institutul de Educaţie Tehnologică din Atena, Grecia 
 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PROFESIONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi a carierei 
dar nu în mod obligatoriu validate prin 
certificate şi diplome oficiale. 
Competenţe în utilizarea calculatorului: 

- operare PC: Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Advanced Pressure Vessel, PV Elite 
- comunicare: Internet Explorer 6.0, Netsacpe Comunicator, Outlook Express, Calypso 

LIMBA MATERNĂ  Româna 

ALTE LIMBI     Engleza  Italiana 

• Citit  Foarte bine                    Foarte bine 
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• Scris  Foarte bine                    Bine 
• Exprimare orală  Foarte bine                    Bine 
APTITUDINI  ŞI 
COMPETENŢE  SOCIALE 
 

 Comunicare şi relaţionare:  ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, 
adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de 
grup ale interlocutorilor, mediere şi negocierea conflictelor, modelarea 
comportamentului în raport cu interlocutorii. Mi-am format şi dezvoltat aceste 
competenţe în context profesional. 
Lucru în grup. Am făcut parte din colective  de organizare a unor diverse activităţi, la 
nivel naţional şi internaţional. 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

 Competenţe de conducere şi coordonare. 
- coordonez, în calitate de şef catedră, activitatea Catedrei de Utilaje de proces şi 
ingineria mediului, Facultatea de Inginerie, Universitatea din Bacău; 
- am coordonat, în calitate de director educativ, activitatea educativă a colectivului de 
cadre didactice şi elevi al Liceului G. Bacovia; 
- am coordonat, în diferite activităţi didactice şi ştiinţifice, colective de elevi şi 
studenţi. 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE TEHNICE 
 

 Proiectarea echipamentelor de proces 
Risc si securitate industrială (Evaluator de risc si securitatea muncii) 
Proiectarea echipamentelor pentru protectia mediului 
Auditor intern de mediu 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE  

 - Membru al Centrului de Cercetare tip B „Inginerie Mecanică”, Universitatea din 
Bacău; 
- 2000 - Membru al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii; 
- 2001 Membru al „Asociaţiei de Tensometrie din România” ; 
- 2005 membru al societăţii ştiinţifice internaţionale «European Structural Integrity» 
(ESIS) ; 
- responsabil de contract Socrates cu universitati tehnice din Parma-Italia, Zaragoza-
Spania, La Rioja –Spania ,Lisabona-Portugalia ; 
- documentare şi stagii de predare la Parma-Italia, Zaragoza-Spania, Huesca- Spania, 
Lisabona-Portugalia ; 
- am făcut parte din toate comitetele de organizare a manifestărilor științifice naționale 
și cu participare internațională, organizate de Universitatea din Bacău, Facultatea de 
inginerie; 
- membru în comitetul de organizare al Conferinţei Naţionale cu Participare 
Internaţională 30 de ani de învăţământ tehnic superior la Bacău, finanţată de: Primaria 
Bacău, Facultatea de Inginerie, diferiţi sponsori;  
- membru în comitetul de organizare al Conferinţei Naţionale cu Participare 
Internaţională OPROTEH-2007; În cadrul acestei conferințe, am organizat secșiunea 
”Optimizarea proceselor tehnologice şi a echipamentelor  tehnologice din industriile de 
proces” 
- membru în comitetul editorial al revistei Modelling and Optimization in the Machines 
Building Field-MOCM, revista tip B+ cotată de CNCSIS, indexată în baze de date 
internaţionale (VINITI –Rusia şi ProQuest CSA-SUA) 
-  Membru al Registrului Naţional al Experţilor şi expert evaluator CNCSIS, CEEX; 
PNCDI II;  
-  Membru al Registrului Naţional al Experţilor din Bulgaria 
- recenzor la Scientific Journal International ISSN 1556-6757 
(http://www.scientificjournals.org/submission.htm.) Editorial Board- Sectiunea 
Electrical, Mechanical, Manufacturing, and Aerospace Engineering 

 
 
 
 
 
 

         Prof.dr.ing. Bibire Luminița 
 

20.10.2008 

http://www.scientificjournals.org/submission.htm.)-

