
CURRICULUM 

VITAE 

 

 

 

 

Informaţii personale 

 

Nume /Prenume  PUIU TATIANA 

Adresa  Str. N. Bălcescu bl.5, sc.F, ap.1, Bacău, 600052 

Telefon  0732401585  

E-mail  tpuiu@ugb.ro 
 

Cetăţenia  română 

 

Data naşterii  01.06.1952 
 

Experienţa profesională 

 

Perioada  01.04.2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar asociat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Titular al disciplinelor: 
- managementul resurselor umane, statistică, demografie şi statistică 
socială  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Universitatea „G. Bacovia” din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada  1997 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Titular al disciplinelor: 
1997 – 1999:  relaţii economice internaţionale, istoria doctrinelor 
economice 
1999 – 2007: managementul producţiei industriale, managementul 
achiziţiilor şi vânzărilor, statistică 
2007 – 2009: managementul aprovizionării şi desfacerii, managementul 
resurselor umane, gestiunea forţei de vânzare 
2009 – 2013: managementul resurselor umane, gestiunea forţei de 
vânzare, managementul relaţiilor cu clienţii 
2014 – 2016: managementul resurselor umane, tranzacţii comerciale, 
statistică 
2004 - 2010 - decan al Facultăţii de Management  
2010 – 2012 - decan al Facultăţii de Drept şi Administraţie (urmare 
reorganizării structurii universităţii) 
2012 – 2016 – rector 



Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea „G. Bacovia” din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada  1994 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar asociat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea „G. Bacovia” din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 96 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada  1990 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat  Referent de specialitate, şef serviciu „analize, studii, publicaţii” 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Direcţia Judeţeană de statistică Bacău, str. V. Alecsandri, nr. 56 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administraţie publică 

Perioada  1980 - 1984 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar asociat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul de Învăţământ Superior Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada  1975 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat  Economist stagiar, economist, economist principal 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Întreprinderea Metalurgică Bacău, Calea Republicii, nr. 199 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Industrie, activitate economică  

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada  2012 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat  

Domenii principale studiate 
/ competenţe dobândite 

 

 

 Managementul calităţii în învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Perioada  2010 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

 

 Cursuri perfecţionare pentru ocupaţia de formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 S.C. „INFOPROB” S.R.L. Bacău 

Perioada  2000 - 2001 



Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bacău,  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Perioada  1996 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor în economie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Management, analiză economico – financiară, industrializarea produselor 
animaliere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi  

Perioada  1971 - 1975 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în ştiinţe economice 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor (Management)  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Secţia: 
economia industriei, construcţiilor şi transporturilor 

Perioada  1967 - 1971 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaoreat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Discipline teoretice fundamentale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul teoretic „V. Alecsandri” Bacău 

 

 Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba maternă  română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

 

Limba franceză   x  x  x  x  x  

Limba engleză     x       
(*) 

Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Da,  dobândite prin autoinstruire, cercetare ştiinţifică şi experienţă practică 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Da,  dobândite prin studiu individual şi experienţă practică 

 

Competente şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Medii, obţinute prin studiu individual 

 

Permis de conducere  Categoria B 



 Activitate  

de cercetare 

 

 Cărţi publicate: 
- Managementul resurselor umane, Editura PIM, Iaşi, 2012 
- Aprovizionarea tehnico-materială, ediţia a doua, Editura Universităţii „George Bacovia”, 
Bacău, 2011 
- Aprovizionarea tehnico-materială, Editura Universităţii „George Bacovia”, Bacău, 2010 
- Managementul producţiei industriale, Ediţia a doua, revizuită şi completată, Editura 
Tehnica-Info, Chişinău, 2005 
- Managementul aprovizionării, Editura Tehnica–Info, Chişinău, 2004 
- Securitatea alimentară în România, Editura Moldavia, Bacău, 2002 
- Eficienţa economică a întreprinderilor industriale, Editura Junimea, Iaşi, 2001 
- Istoria doctrinelor economice până la sfârşitul secolului al XIX-lea, Editura Moldavia, 
Bacău, 2000 
Articole: 

Peste 85, din care: 

- Performance, Motivation and Satisfaction of Work in Pre-University Education, 

„Economy Transdisciplinarity Cognition” Journal, Editura Universităţii “George Bacovia” 
din Bacău, nr.1 /2018 ISSN 2067/5046 

- Population Census, „Economy Transdisciplinarity Cognition” Journal, Editura 
Universităţii “George Bacovia” din Bacău, nr.1 /2017 ISSN 2067/5046 

- Analysis of Natural Movement of Bacau County’s Population – General Mortality and 

Infant Mortality, „Economy Transdisciplinarity Cognition” Journal, Editura Universităţii 
“George Bacovia” din Bacău,  nr.2 /2015 ISSN 2067/5046 
- Some considerations on internship as a means of access to the labor market of the 

graduates of higher education institutions, „ACTA UNIVERSITATIS GEORGE 
BACOVIA. JURIDICA”, nr. 1 /2015, ISSN 2285 – 0171 

- The Collective Labour Contract at The Organization level, „Economy Transdisciplinarity 
Cognition” Journal, nr.2 /2014 ISSN 2067 - 5046 

- Initial training. Master component, „Journal of Research on Trade Management and 
Economic Development”, volume 1, ISSUE 2 /2014, ISSN 2345 - 1424 

 
 

Informaţii suplimentare 

 
 2013 – 2018 - membru în comitetul ştiinţific al „Economy 

Transdisciplinarity Cognition” , Universitatea George Bacovia din Bacău 
2015 – 2018 – membru în comitetul ştiinţific al „Journal of Research Trade 
Management and Economic Development”, Universitatea Cooperatist – 
Comercială Chişinău 
2013 – membru al Grupului judeţean de modernizare a administraţiei 
publice 
2012 – 2013 - membru al Comunităţii universitare pentru managementul 
calităţii în învăţământul superior  
2012 – membru de onoare al comunităţii academice cooperatiste din 
Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova 
 

 
 sept. 2018                                                                             Prof. univ. dr. Tatiana Puiu 


