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Informaţii personale  

Nume / Prenume PURDEA, Dumitru 

Adresă(e) Nr.10, Aleea Firiza, 400659, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) 00-40-0264-431628 00-40-0723.353.470  

Fax(uri) 00-40-264-591830 

E-mail(uri) ubv@ubv.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24.07.1948 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
 Presedinte Senat 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada    2012 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Senatului  

Activităţi şi responsabilităţi principale Top Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 2003 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Rector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Top Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1999 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Prorector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Top Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1998 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Top Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1991 - 1998 
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Funcţia sau postul ocupat Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Top Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 
Facultatea Management Turistic și Comercial 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare : Managementul Resurselor Umane, Managementul muncii, managementul ergonomic al    
  muncii, Managementul salarizării și recompenselor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1994 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar Dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Managementul Resurselor Umane, Organizarea ergonomică a muncii, Proiecte economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca , Facultatea de Științe economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 1990 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar Dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Managementul Resurselor Umane, Managementul muncii, Proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca , Facultatea de Științe economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1978 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Economia și organizarea ergonomică a muncii, Organizarea și planificarea întreprinderilor, 
Conducerea unităților economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca , Facultatea de Științe economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1971 - 1978 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Seminarii – Economia industriei, Prognoză și planificare, Organizarea muncii, Organiyarea 
producției în întreprinderi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca , Facultatea de Științe economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută  Conducător doctorat  - Domeniul fundamental Ştiinţe economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Management – Managementul resurselor umane şi Economia muncii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Prof.univ.Dr. Dumitru PURDEA 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţii de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formări, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 
programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. GEO Consulting S.R.L 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator 

  

Perioada 1978 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza: ”Contribuții privind perfecționarea organizării ergonomice a muncii în industria mobilei” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1966 - 1971 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă – Licenţiat în ştiinţe economice                                                                                                                                                                                                                                                              

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza: ”Folosirea eficientă a forței de muncă în producția de mobilier” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice ; Specialitatea Economia industriei, constucţiilor şi transporturilor, 
Universitatea “Babes Bolyai” Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1962 - 1966 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat                                                                                                                                                                                                                                                               

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instrucţie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul  ”Andrei Mureșanu” din Dej 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Rusă   A2  B1  A2  B1  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, managementul 
conflictelor, negocieri. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Gândire sitemică, Leadership, capacitatea de identificare şi rezolvare a problemelor,   evaluare de 
proiecte de dezvoltare şi cerectare, abilităţi de planificare şi foresight, managementul resurselor 
umane şi managementul timpului, ergonomie 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Word,  Excel, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură, muzică 
  

Alte competenţe şi aptitudini Sport, Simt de orientare în teren 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Publicaţii : 50 articole ştiinţifice / studii publicate, 21 cărţi , 10 manuale de specialitate, 9 cursuri şi lucrări 
practice, 1 teză de doctorat, 7 lucrări de doctorat conduse, 8 participări la conferinţe internaţionale, 82 
participări la conferinţe naţionale, 15 membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe, 
10 grant-uri / contracte de cercetare, membru în comisiile de organizare a sesiunilor de comunicări 
ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice 

 1993-1994 – Specializare în Managementul Resurselor Umane la Universitatea din Atena, Grecia 
1996 - Specializare în Managementul Resurselor Umane și Ergonomie la Universitatea Tolouse, Franța 

 Căsătorit, 1 copil. 

  
  

 


