
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Foris Tiberiu 

Adresă(e) 500068, Braşov, str. Cloșca nr. 56 

Telefon(oane) 0368-800 560   

Fax(uri) 0368-800 560 

E-mail(uri) tiberiu.foris@unitbv.ro; tiberiu.foris@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii 17.01.1964 
  

Sex M 

  

Locul de muncă vizat /            
Domeniul ocupaţional 

 

Experiența profesională  

Perioada 2005 - 

Funcţia sau postul ocupat Administrator și asociat unic 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Planificarea, organizarea și coordonarea activității societății comerciale în domeniul formării              

profesionale continue, consultanță în afaceri, management și antreprenoriat 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Formare Managerială în Turism - FMT S.R.L. 
Mun. Brașov, str. Bisericii Române nr. 91, jud. Brașov, cod poștal 500068 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alte forme de învățământ n.c.a. 

Activități de consultanță pentru afaceri și management 

Perioada 2000 - 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR-1903 Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate patronală din industrie în regiunea Centru 
Implementare proiecte în domeniul formării profesionale continue, consultanță în afaceri și 
antreprenoriat 
Membru în Consiliul Consultativ al AJOFM Braşov 
Președinte al Consiliului Local pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic Braşov – 
elaborare şi actualizare PLAI şi PRAI (Regiunea Centru), avizarea în CLDPS a proiectului planului de 
şcolarizare, monitorizarea Planurilor de Acţiune a Şcolilor (PAS) 

Numele şi adresa angajatorului Braşov, str. Gheorghe Lazăr nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizaţie patronală naţională, filiala Braşov și  Regiunea Centru 

Perioada 2003 - 

Funcţia sau postul ocupat prof. univ. dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor (coordonarea 
activităților didactice), director al Departamentului de Management și Informatică Economică,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Transilvania“din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor, 
Departamentul de Management și Informatică Economică 

mailto:tiberiu.foris@unitbv.ro
mailto:tiberiu.foris@yahoo.com


Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, titular al disciplinelor: Managementul Resurselor Umane, Management 
Comparat, Managementul Proiectelor, membru în comisii de doctorat la Universitatea Transilvania din 
Brașov, USAMV București, ASE București, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Iași,  
Academia de Studii Economice a Moldovei 

Perioada 2001 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat conf. univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale conf. univ. dr., prodecan al facultăţii, coordonarea activităților didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Transilvania“din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor, 
Catedra de Management și Informatică Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, titular al disciplinelor: Managementul Resurselor Umane, Management 
Comparat, Managementul Proiectelor 

Perioada 1996 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat prodecan (decan cu delegație) / Lector univ.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea facultății / activităţi didactice,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Spiru Haret“din Braşov, Facultatea de Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, titular al disciplinelor: Managementul Resurselor Umane, Marketing 

Perioada 1996 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan/ Lector univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților didactice / activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Transilvania“din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management și 
Informatică Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, titular al disciplinelor: Managementul Resurselor Umane, Management 
Comparat, Managementul Proiectelor, Managementul Investițiilor 

Perioada 1995 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asist. univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Transilvania“din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, titular al disciplinelor: Managementul Resurselor Umane, Management 
Comparat, Managementul Proiectelor, Managementul Investițiilor 

Perioada 1990 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat Ing. proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare - proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Autovehicule Rutiere Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – proiectare autovehicule de transport 

Perioada 1988 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Ing. proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare - proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Mecanică Mârșa, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – proiectare autovehicule de transport 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1983 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic, Autovehicule Rutiere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

inginerie mecanică, autovehicule rutiere, proiectare autovehicule rutiere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Transilvania“din Braşov, Facultatea de Mecanică, secţia Autovehicule Rutiere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer mecanic, cursuri de zi 

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, marketing, management, finanțe, contabilitate 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Transilvania“din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Marketing 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Economist, specializarea Marketing, cursuri de zi 

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, informatică, statistică şi cibernetică economică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în economie, domeniul Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodica predării cursurilor și trainingurilor în sistemul de formare profesională continuă a adulților 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Pro Expert 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar, nivelul 3 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul de proiect, graficul Gantt, construirea și gestiunea bugetelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formare Managerială în Turism - FMT 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar, nivelul 3 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Expert accesare fonduri europene și de coeziune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fondurile europene, tipuri, informare, documentația de finanțare, magementul proiectelor, raportări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formare Managerială în Turism - FMT 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar, nivelul 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă: Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Fb  Fb  Fb  Fb  Fb 

Limba franceză   B  B  S  S  S 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale 1. International Network for Economic Research – INFER, Koln, Germania, membru 

2. CNDIPT - membru în Consiliul Consultativ de Dezvoltare a Parteneriatului Social la nivel judeţean 

şi regional, din anul 2010 – Preşedinte CLDPS IPT judeţean  

3. Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România – membru 

4. Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural ANTREC - membru 



  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

5. Uniunea Generală a Industriaşilor din Romania UGIR 1903 – director executiv, Regiunea Centru 

6. Asociaţia  Pro Braşov  a oamenilor de afaceri din Braşov –  membru fondator, vicepreședinte 

7. Şcoala de Formare Managerială în Turism – administrator unic 

8. Parcul Industrial „Pro Roman” Braşov - membru în Consiliul de Administraţie (în anul 2006 

președinte al Consiliului de administrație) 

9. Calitastar – firmă de consultanță în afaceri - administrator 

10. Casa de Comerț Balcanică - vicepreședinte 

 

       Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- management de proiect, pentru proiecte de finanţare din fonduri europene, guvernamentale 
(România, Spania, Canada) şi proiecte private 

 

- Parcul industrial Graells&Llonch Prejmer – manager de proiect (cea mai mare investiţie directă din 
ţară la momentul respectiv) 

- Paradisul Acvatic Braşov – manager de proiect - cel mai mare complex de agrement din România 
- Reabilitarea Hergheliei de la Sâmbăta şi a Castelului Mariei Tereza – beneficiar – Direcţia Silvică 

Braşov 
- Studiu privind contaminarea sistemului energetic naţional cu PCB – beneficiar Guvernul Canadei 
- evaluator şi auditor de mediu 
- proiectare – cercetare în domeniul autovehiculelor rutiere 
- Brevet de Turism 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        Permis de conducere 

 
 
 

       Informaţii suplimentare 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   Anexe 

 
 
    Ianuarie 2021 

- operare PC: MS Office (Word, Excell, Power Point), Internet - de creare baze de date, dobândite în                  

facultate, studii doctorale şi la locul de muncă 

- Pasiuni: Bibliofilie, orologerie 

- Sport de performanţă – judo 

   

   Permis de conducere autovehicul cat.B din anul 1995 

 

 
  documentele anexate CV-ului la cerere 

 

 


