
 

 
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Epuran Gheorghe 

Adresă(e)  str. Decebal 54 Bacau 

Telefon(oane)  Mobil: 0723-612501 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar, domeniul Marketing 

Experienţa profesională  

Perioada 1986-1997 

Funcţia sau postul ocupat economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analiza financiara 

Numele şi adresa 
angajatorului 

AESCL Bacau  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Agricultura  

Perioada Martie 1991 – sept 1991 

Funcţia sau postul ocupat Director studii economice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare studii economice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Camera de Comert si Industrie Romania-R. 
Moldova  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Comert, industrie 

Perioada 1991-1993 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati de seminarizare, lucrari de 
laborator, proiecte, indrumare studenti 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bacau  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant si cercetare stiintifica 

Perioada 1993-1999 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 



 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice, de cercetare si indrumare 
practica 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, cercetare 

Perioada 1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice, de cercetare si indrumare 
practica 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, cercetare 

Perioada 2002 – 2013 februarie 

Funcţia sau postul ocupat profesor univ. dr 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice, de cercetare si indrumare 
practica 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant, cercetare 

Perioada Februarie 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular si conducator de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice si de cercetare stiintifica; 
conducere doctorat in domeniul Marketing 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Transilvania” din Brasov  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invatamant si cercetare stiintifica 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 1992-997 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Doctor în economie, specializarea Marketing 

Domenii principale 
studiate/competenţe 

dobândite 

Marketing, management, economie 
/competenţe la nivel conceptual şi 
operaţional 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, instituţie de învăţământ şi 
cercetare 

Perioada 1982-1986 



 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Licentiat in economie 

Domenii principale 
studiate/competenţe 

dobândite 

Contabilitate si economie agrara 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de 
Stiinte Economice 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire 

Scris 
Nivel european (*)  Abilită

ţi de 
ascult

are 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare 

Limba franceza  C1 C1 C1 C! B2 

Limba engleza  B1 B1 B1 B1 B1 

 

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Epuran 

 

 

Brasov, noiembrie 2016 

 


