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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale 

Nume / Prenume BUCĂȚA P. GEORGE 

Adresă(e) Str. Aleea Fratii Buzesti, nr. 9, , sc. A, ap.8, loc. Sibiu , jud. Sibiu , cod 550367 

Telefon(oane) Mobil (004) 0745634533 

E-mail(uri) george.bucata@yahoo.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 03 ianuarie 1978 
  

Sex Masculin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiență profesională  
         
 

Perioada Ianuarie 2017- prezent; 

Funcția sau postul ocupat Șef Catedra Trageri și Conducerea Focului Artilerie și Rachete 
Instructor superior(și șef comisie didactică), Catedra Trageri și Conducerea Focului Artilerie și 
Rachete – domeniul ofiţeri,  subofiţeri și alte categorii de cursanți  de artilerie şi rachete  

Numele și adresa angajatorului Scoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin Luptă „General Eremia Grigorescu”, str. Avrig  nr. 2-4,Sibiu, 
jud. Sibiu, RO-550027 

Tipul activității/sectorul de activitate Desfăşurarea activităţilor de învăţământ-pregătire profesională continuă a adulţilor. 
Activităţi de învăţământ prin desfăşurarea de ore de predare ,seminar,şedinţe practice, verificări şi 
examene de evaluare/absolvire. 
 

Perioada Noiembrie 2015 –decembrie 2016; 

Funcția sau postul ocupat Instructor superior, Catedra Cursuri Formare și Carieră Artilerie Terestră – domeniul ofiţeri, maiştri 
militari şi subofiţeri tehnici de artilerie şi rachete  

Numele și adresa angajatorului Scoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin Luptă „General Eremia Grigorescu”, str. Avrig  nr. 2-4,Sibiu, 
jud. Sibiu, RO-550027 

Tipul activității/sectorul de activitate Desfăşurarea activităţilor de învăţământ-pregătire profesională continuă a adulţilor. 
Activităţi de învăţământ prin desfăşurarea de ore de predare ,seminar,şedinţe practice, verificări şi 
examene de evaluare/absolvire. 
 

  

Perioada Iunie 2008 - Noiembrie 2015; 

Funcția sau postul ocupat Instructor şef, Catedra Cursuri Nivel Artilerie Terestră – domeniul ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri 
tehnici de artilerie şi rachete  

Numele și adresa angajatorului Scoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin Luptă „General Eremia Grigorescu”, str. Avrig  nr. 2-4,Sibiu, 
jud. Sibiu, RO-550027 

Tipul activității/sectorul de activitate Desfăşurarea activităţilor de învăţământ-pregătire profesională continuă a adulţilor. 
Activităţi de învăţământ prin desfăşurarea de ore de predare ,seminar,şedinţe practice, verificări şi 
examene de evaluare/absolvire. 
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Perioada Ianuarie  2005 – Mai 2008; 

Funcția sau postul ocupat Instructor , Catedra Cursuri Nivel Artilerie Terestră – domeniul ofiteri, maiştri militari şi subofiţeri 
tehnici de artilerie şi rachete  

Numele și adresa angajatorului Scoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin Luptă „General Eremia Grigorescu”, str. Avrig  nr. 2-4,Sibiu, 
jud. Sibiu, RO-550027 

Tipul activității/sectorul de activitate Desfăşurarea activităţilor de învăţământ-pregătire profesională continuă a adulţilor. 
Activităţi de învăţământ prin desfăşurarea de ore de predare ,seminar,şedinţe practice, verificări şi 
examene de evaluare/absolvire. 
 

Perioada  

 
 
 

Perioada Ianuarie  2002– Decembrie 2004; 

Funcția sau postul ocupat Instructor Detasat , Catedra Cursuri Nivel Artilerie Terestră – domeniul ofiteri, maiştri militari şi 
subofiţeri tehnici de artilerie şi rachete  

Numele și adresa angajatorului Scoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană”, str. Avrig  nr. 2-4,Sibiu, jud. Sibiu, 
RO-550027 

Tipul activității/sectorul de activitate Desfăşurarea activităţilor de învăţământ-pregătire profesională continuă a adulţilor. 
Activităţi de învăţământ prin desfăşurarea de ore de predare ,seminar,şedinţe practice, verificări şi 
examene de evaluare/absolvire. 

 
 

Perioada Iulie  2001– Decembrie 2001; 

Funcția sau postul ocupat Comandant pluton calculatori – domeniul instrucție la sistemele de armament și aparatura de artilerie 
şi rachete  

Numele și adresa angajatorului Baza 9 instrucție artilerieși rachete , jud. Brăila 

Tipul activității/sectorul de activitate Desfăşurarea activităţilor de instrucție. 
 

 
Educaţie şi formare 

 
 
 
 

Perioada 01.10.2014 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu în domeniul Economie, specializarea ”Management” 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Perioada 27.11.2010 – 27.01.2011 

Calificarea / diploma obţinută SPECIALIST/ Pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare. Aplicarea metodelor şi tehnicilor 
speciale de formare. Evaluarea participanţilor la formare. Proiectarea programelor de formare. 
 
Certificat de absolvire al modului de formator, 2011- 160 de ore; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii,Familiei Şi Protecţiei Sociale/Consiliul Naţional De Formare Profesională A Adulţilor/ 
Ministerul Educaţiei,Cercetării Şi Inovării 
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Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Master , 
Specialist/expert absolvent de master Relaţii Internaţionale. Studii de Securitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline  

 Securitate; 

 Diplomaţia apărării; 

 Politici de integrare; 

 Teoria conceptelor; 

 Sisteme globale de securitate; 

 Dreptul conflictelor; 

 Analiza securităţii; 

 Studii strategice; 

 România , razboiul rece şi gestionarea crizelor; 

 Geostrategie. 
Competenţe  

 Absolvent studii de master domeniul: Relaţii Internaţionale. Studii strategice de securitate; 

 Studii superioare de lungă durată: relaţii internaţionale, managementul crizelor, analiza 
conflictelor, sisteme globale de securitate, diplomaţia în sistemul naţional de apărare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu , Facultatea De Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale Şi Studii 
Europene, Calea Dumbrăvii Nr.34 ,Sibiu. Jud. Sibiu RO- 550025 
 

  

Perioada 2002 - 2007; 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

 Economist Licenţiat, 
Specialist/expert licenţiat Economia Comerţului, Turismului Şi Serviciilor 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline  

 Discipline specifice domeniului de studii 
Competenţe  

 Economist licenţiat în profilul economic 

 Studii superioare de lungă durată 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu , Facultatea De Ştiinţe Economice, Sibiu. Jud. Sibiu  
 

  

Perioada 1996 - 2000; 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

 ofiţer 
Specialist/expert licenţiat Managementul Organizaţiei 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline  

 Ştiinţe militare; 

 Administraţie militară; 

 Manmagementul resurselor de apărare; 

 Managementul organizaţiei militare; 

 Securitatea geopolitică şi geostrategică; 

 Relaţii internaţionale şi studii europene; 

 Ledership militar. 
Competenţe  

 Licenţiat managementul organizaţiei; 

 Studii superioare de lungă durată: manager de organizaţii, filozofia 
organizaţională,leadership, securitate geopolitică,relaţii internaţionale şi studii europene. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU ” str. Revoluţiei nr.3-5 Sibiu, jud. Sibiu, 
RO-550170 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

  

Limba maternă Română 
  

   Limbi străine cunoscute                              

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleză  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba germană  B2 B2 B1 B1 B1 

 
 
 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 
 
Competenţe şi abilităţi profesionale 

Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 
perseverenţa. Manifest spirit analitic şi obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de studiu parcurşi și sunt, 
totodată, altruist.. 

- ofiţer superior M.Ap.N. grad locotenent-colonel, instructor superior(şef catedră), cursuri de 
specializare în sistemul naţional de apărare 

- am participat la zeci de exerciții cu trageri de luptă în domeniul armei artilerie, pe multe din 
acestea conducându-le în mod direct. 

- în calitate de ofiter controlor(OC) am participat la mai multe exerciții naționale și internaționale 
unde am verificat și coordonat modul de lucru al subunităților de artilerie din armata noastră sau a 
altor armate partenere NATO; 

- in calitate de șef catedra trageri (sau instructor in cadrul catedrei) am evaluat sau apreciat 
modul de pregărire al mai multor categorii de ofiteri și subofițeri la pregătirea de specialitate în cadrul 
tragerilor reale din poligoanele de artilerie, 

  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare PC: Windows, MS Office; 
Navigare pe internet; 
Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor:  Pascal, FoxPro, Word, PowerPoint , Access, Excel, SPSS.  
 

  

Aptitudini şi competenţe artistice Autor a peste douzeci de articole la revista Artileria Romană Modernă,simpozioane specifice 
armei,activităţi didactice.   

  

Domenii de interes Marketing, Publicitate, Vânzări, Branding, Dezvoltare personală 
  

Premii, burse Am participat în cadrul a diverse simpozioane militare naționale, în urma cărora am câștigat: 
Locul I pentru cel mai valoros articol al revistei ARTILERIA ROMONĂ MODERNĂ ANUL 2012. 

Activităţi extracurriculare Am participat la mai multe conferințe, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane și 
olimpiade – în afara celor premiate-:  pe plan internațional și național. 

 
Am publicat în calitate de autor și coautor 26 articole indexate în baze de date internaționale,  

iar în domeniul militar am publicat 4 programe de instrucție individuală și 10 manuale de 
cunoaștere și instrucție(toate în cadrul unui colectiv de autori). 

  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B şi C, 1999. 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere. 
  

 


