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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BURNETE SORIN 
E-mail(uri) burnete.sorin@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii 14 mai 1956 
  

Sex     bărbătesc 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  1994 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat     Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale     secretar științific, șef catedră, prodecan 

               Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                            
                                                 Perioada                      
                       Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                              

                                                Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                                               Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

            
                                           Perioada 

                     Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

     Universitatea Lucian Blaga Sibiu,   Sibiu, B-dul Victoriei 40  
     Academic 
   
   1980-1986 
    economist 
    sef serviciu export-import 
   Într. Mecanică Mârșa, Avrig, Jud. Sibiu 
  Industrie,  Producție de automobile 
 
  
  1986-1990 
   economist 
   economist 
  Centrala Confecțiilor Sibiu 
  Industrie,  Producție de confecții textile 
 
  1990-1991 
  economist 
  vicepreședinte 
  Camera de Comerț și Industrie Sibiu  
  Consilierea firmelor 

 
1991-1993 
economist 
director 
Metasib SA Sibiu, Sibiu, P-ța Mare nr. 5 
Comerț angro 

 
 

                                                Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
1993-1994 
economist 
șef birou export 
Pelitarom SRL Sibiu 
Export articole de piele 
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Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

1963-1971 
   Școala generală de 8 ani 
 Școala generală nr. 3, Sibiu 
 

 
 

  1971 -1975 
   Liceul teoretic 
  Liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu  
 
 
 
 1976 – 1980  

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 

  absolvent de facultate 
  ASE București, Facultatea REI 
 
 
 Economist, specialist în comerț exterior 

Perioada 1995-1998 
  

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Doctor in economie 
ASE București – Facultatea REI 
 
Economie internațională 
 
 
2012-2013 
 
Abilitare în conducere de doctorat 
ASE București 
 
Conducător de doctorat în economie internațională 
 
 
 
 
 
 

 1 ian.-31 aug. 1996 
 
Profesor invitat 
Universitatea Missouri 
 

 International Economics, Money and Banking, International Marketing 
 
 
Iunie 1997 
 
Profesor invitat în cadrul Programului Temper 
Universitatea din Barcelona 
 
Economie internațională 

  

Limba(i) maternă(e) română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   engleză  engleză  engleză  engleză  engleză 

Limba   franceză  franceză  franceză  franceză  franceză 

   spaniolă  spaniolă  spaniolă  spaniolă  spaniolă 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilități în utilizarea calculatorului 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis cat. B 
  

  

 


