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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Bucur Venera-Margareta 

Adresă(e)  140A, sat Utvin, com. Sânmihaiu Român, jud.Timiș, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0723 215 196 

Fax(uri)  0256-215 584 

E-mail(uri)  venerabucur@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi)  română 

Data naşterii  23.03.1969 

Sex  Feminin 
 

 

Locul de muncă vizat / Rolul în 
proiect 

  
 

Experienţa profesională  

Perioada  2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Didactice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului; 
 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie, Psihologie, catedra de Asistenţă Socială 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Învăţământ 

Perioada  2002 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator proiect de dezvoltare comunitară – Jimbolia 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Managementul  înfiinţării şi dezvoltării de servicii sociale comunitare pentru  prevenirea separării 
copilului de familie 

Numele şi adresa angajatorului  Serviciul de criză, aparţinând SCOP – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Servicii sociale 

Perioada  2000 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar doctorand, Timişoara 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Didactice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului; 
 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie , Psihologie, catedra de Asistenţă Socială 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Învăţământ 

Perioada  2002 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator centru maternal – Jimbolia 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Managementul  înfiinţării şi dezvoltării de servicii sociale pentru cuplurile mama-copil  aflate în dificultate 
cu risc de separare 

Numele şi adresa angajatorului  Serviciul de criză, aparţinând SCOP – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Servicii sociale 

Perioada  2002- 2005 

Funcţia sau postul ocupat  medic 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Evaluarea medicală a victimelor violenţei domestice şi asigurarea serviciilor medicale necesare acestora 

Numele şi adresa angajatorului  Serviciul de criză pentru femei victime ale violenţei domestice – Timişoara, SCOP– Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Servicii sociale 

Perioada  2000 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Didactice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului; 
 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie , Psihologie, catedra de Asistenţă Socială 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Învăţământ 

Perioada  1997 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Didactice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului; 
 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie , Psihologie, catedra de Asistenţă Socială 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Învăţământ 

Perioada  1997 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic de medicină generală ½ norma 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Evaluarea medicală iniţială şi continuă a beneficiarilor serviciului şi asigurarea serviciilor medicale 
necesare unei bune stări de sănătate a acestora 

Numele şi adresa angajatorului  Căminul pentru persoane vârstnice - Jimbolia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 
 

 Servicii sociale 

Educaţie şi formare 
 

 

  

Perioada  1998 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în științe medicale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Medicină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 Postuniversitar 

Perioada  noiembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat „Prevention and intervention in child maltreatment – Development and assessment of 
programs” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Servicii sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 NATO-Advanced Study Institute 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 postuniversitar 

Perioada  1990 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută   Medic doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Medicină generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Timişoara, Facultatea de Medicină Generală, Timişoara, Universitatea  de Medicina şi Farmacie „Victor 
Babeş” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 Universitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Locuiesc şi muncesc cu alte persoane, într-un mediu multicultural, am  ocupat poziţii în care 
comunicarea a fost importantă, de asemenea, toleranţa interculturală, interesul pentru diversitate 
culturală  şi socială şi desfășor activităţi în care munca de echipă este esenţială 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Am iniţiat structuri de specialitate medicală şi servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate, am 
coordonat  activitatea altor persoane,  proiecte, am gestionat bugetul organizaţiilor pe care le-am condus, 
am rezolvat crizele interne ale acestora şi le-am ameliorat activitatea 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Utilizare calculator, aparatură şi tehnică medicală specifică serviciilor de medicină de familie şi  medicină 
de întreprindere  (abilităţi dobândite în cursul procesului  de formare iniţială şi continuă) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Pachetul Microsoft Office (Word, Exel, Power Point) Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini pentru muzică şi desen, native, neprelucrate. 
  

  

Permis(e) de conducere  Categoria B 
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Informaţii suplimentare  Alte activităţi care au completat experienţa profesională: 
� Trainer în cadrul cursului pentru prevenţia abuzului şi neglijării copilului, 

adresat medicilor de familie, organizat cu sprijinul UNICEF, Caransebeş –Reşiţa – Oraviţa, 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin şi  Fundaţia „Pentru fiecare copil o 

familie – Reşiţa, februarie-iunie 2002; 

� Trainer în cadrul cursului pentru prevenţia abuzului şi neglijării copilului, 

adresat personalului din centrele de plasament din Arad, februarie 2001; 

� Trainer în cadrul cursului pentru prevenţia abuzului şi neglijării copilului, 

adresat personalului din centrele de plasament din Lipova, martie-aprilie 2002; 

� Trainer în cadrul cursului pentru prevenţia abuzului şi neglijării copilului, 

adresat personalului din centrele de plasament din Drobeta Turnu Severin , Direcţia 

Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, februarie – mai 2001; 

� Trainer în cadrul cursului „Comunicarea emoţională cu copilul în suferinţă”, 

Băile Herculane, FONPC (Federaţia Organizaţiilor Non - guvernamentale în protecţia 

drepturilor copilului), septembrie-noiembrie 2002, 

 Alte cursuri/ activităţi de formare şi perfectionare profesională: 

� ciclul de formare a formatorilor în domeniul prevenţiei şi intervenţiei în 

situaţiile de maltratare a copilului (Bucureşti, F.I.C.F., Medecins du Monde, Programul 

Leonardo da Vinci, octombrie 1999-mai 2000, Nadine Outin); 

� curs postuniversitar pentru pediatri în domeniul  prevenirii abuzului şi 

neglijării copilului, intitulat „Prevenirea maltratării şi mediul de viaţă al copilului”, (Timişoara, 

Universitatea de Vest, Reprezentanţa UNICEF în România şi Programul Tempus, octombrie 

1999-mai 2000, Dr. Karin Hulshof, conf. dr. Ana Muntean); 

� curs „Durerile abdominale recurente la copil” (Timişoara, Societatea 

Naţională de Pediatrie, decembrie 2000, coordonator – Prof. univ. dr. Valeriu Popescu); 

� curs „Depistarea prin screening a hipoacuziei la sugar şi la copilul mic” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de medicina familiei, ianuarie 

2001, coordonator – conf. univ. dr. Afilon Jompan); 

� curs „Concepte şi soluţii de diagnostic şi profilaxie a alergiilor la nou-

născuţi şi sugari, actualităţi în creşterea şi alimentaţia sugarului” (Timişoara, Clinica de 

Pediatrie „Louis Ţurcanu” – martie 2001, coordonator – Prof. univ. dr. Ioan Sabău); 

� curs postuniversitar de formare de abilităţi practice în consilierea parentală 

(Timişoara, Universitatea de Vest, Programul de studii postuniversitare Tempus JEP 13428, 

„Formare de experţi în bunăstarea copilului şi familiei”, aprilie 2001 formatoare – dna Monique 

Meyfroet, Belgia)  

� curs postuniversitar intitulat „Prevenirea maltratării copilului”, (Timişoara, 

Universitatea de Vest, februarie 2001, prof Francoise Carpena şi prof. Marie-Rose Farjon – 

Universitatea PARIS V şi conf. dr. Ana Muntean); 
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 � curs „Fiziopatologia spasmului muscular dureros” (Timişoara, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de balneofizioterapie şi recuperare 

medicală, iunie 2001, coordonator – Şef de lucrări dr. Mihai Drăgoi); 

� curs postuniversitar „Electrocardiograma în practica medicului de familie” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de medicina familiei, octombrie 

2001, coordonator – Prof. univ. dr. Ioan Branea); 

� curs „Noi frontiere în tratamentul bolilor acide” (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie – Catedra de gastroenterologie, octombrie 2001, coordonator – conf. 

univ. dr. Ioan Sporea); 

� curs „Control şi putere pe teritoriu ischemic” (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie – Catedra de boli cardiovasculare, octombrie 2001, coordonator – Prof. 

univ. dr. Mircea Cinteză); 

� curs „Abordarea multifactorială a tulburărilor neurovasculare cerebrale” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de neurologie, octombrie 2001, 

coordonator – Prof. univ. dr. Liviu Matcău); 

� curs „Infecţiile din sfera ORL în sezonul rece şi terapia cu amoxiclav” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de ORL, decembrie 2001, 

coordonator – Prof. univ. dr. Marioara Poenaru Sarău); 

� curs „Medicul de familie, psihiatria şi problemele de sănătate mentală” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de psihiatrie şi neuropsihiatrie 

infantilă, februarie 2002, coordonator – Prof. univ. dr. Mircea Lăzărescu şi conf. univ. dr. 

Tiberiu Mircea); 

� curs „Actualităţi în profilaxia bolilor cardiovasculare” (Timişoara, Societatea 

Română de Cardiologie, februarie 2002, coordonator – Prof. univ. dr. Ioan Branea);  

� curs „Celecoxib – o revoluţie în terapia bolilor artrozice” (Timişoara, Clinica 

de Ortopedie, martie 2002, coordonator – Prof. univ. dr. Dan Poenaru); 

� curs „Îmbunătăţirea calităţii vieţii la vârstnicii trataţi cu miacalcic” 

(Timişoara, Clinica de Balneofizioterapie, aprilie 2002, coordonator – Prof. univ. dr. Mioara 

Banciu); 

� curs „Actualităţi în medicina internă” (Timişoara, Universitatea de Medicină 

şi Farmacie – Catedra de hematologie, aprilie 2002, coordonator – Prof. univ. dr. Ioniţă 

Hortensia); 

� curs „Managementul pacienţilor cu risc cardiovascular” (Timişoara, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de cardiologie - ASCAR, iulie 2002, 

coordonator – Şef de lucrări dr. Lighezan Daniel); 

� curs „Anxietatea şi distoniile neurovegetative” (Timişoara, Institutul de boli 

cardiovasculare, septembrie 2002, coordonator – Prof. univ. dr. Ştefan Drăgulescu); 

� curs postuniversitar „Medicina muncii în practica medicului de familie” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de medicină a muncii, noiembrie 

2002, coordonator – conf. univ. dr. Kaiman Rodica); 
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 � curs postuniversitar „Explorările paraclinice în practica medicului de 

familie” (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – Catedra de medicina familiei, 

noiembrie 2002, coordonator – conf. univ. dr. Aurora Ardeleanu); 

� curs „Refluxul gastro-esofagian, de la mecanism patogenic la soluţii 

terapeutice la început de mileniu” (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie – 

Catedra de gastroenterologie, noiembrie 2002, coordonator – conf. univ. dr. Ioan Sporea); 

� curs „Durerea şi febra în practica medicală”, (Colegiul Medicilor din 

România,  instructor de medicina familiei, Timişoara, martie 2003); 

� curs „Terapia cu antiinflamatorii nesteroidiene în bolile reumatice” 

(Timişoara, Centrul Metodologic de Reumatologie Bucureşti, martie 2003); 

� curs „Coxibii – o noua revoluţie”, (Timişoara, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie, aprilie 2003); 

� curs „Endoteliul – ţinta tratamentului antihipertensiv dincolo de valorile 

tensiunii arteriale” (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie, septembrie 2003); 

� Cursant al NATO-Advanced Study Institute, „Prevention and intervention in 

child maltreatment – Development and assessment of programs”, Timişoara, octombrie –

noiembrie 2003; 

� curs postuniversitar „Probleme de medicina muncii în practica medicului 

de întreprindere”, (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie, noiembrie 2003); 

� curs „Managementul pacientului cu hepatită cronică” (Timişoara, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie, martie 2004); 

� curs „Actualităţi în diagnosticul şi terapia unor boli infecţioase virale” 

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie, martie 2004); 

� Curs „Anxietatea şi simptomele cardiovasculare” (Timişoara, Universitatea 

de Medicină şi Farmacie, martie 2004); 

� Curs „Dermatita atopică – diagnostic şi tratament” (Timişoara, Societatea 

Română de Dermatologie, martie 2004); 

� Curs „Aspecte practice în tratamentul vitiligo” (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, iunie 2004); 

� Curs „Conduita medicului de familie în infecţiile transmisibile sexual” 

(Timişoara, Centrul pentr politici şi servicii de sănătate, octombrie 2004) 

� Curs „Inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei în terapia modernă a 

bolnavilor cardiovasculari”, (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie, noiembrie 

2004); 

� Curs „Tratamentul etiologic al gripei” (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, noiembrie 2004); 

� curs postuniversitar „Medicina muncii – principii de bază, domenii de 

activitate şi conţinutul asistenţei medicale de specialitate” , (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, noiembrie 2004); 
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� curs postuniversitar „Patologie profesională”, (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, martie 2005); 

� curs „Coxibii – beneficii şi siguranţă sau risc” (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, martie 2005),  

� curs „ Importanţa probioticelor în patologia digestivă la copil – actualităţi în 

tratamentul cu cefalosporine şi antiinflamatoare nesteroidiene” (Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, martie 2005); 

� curs „Hepatita B – o problemă de sănătate publică” (Timişoara, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie, aprilie 2005),  

� certificat de competenţă  în „Medicina de întreprindere”, aprilie 2005 

(Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, Centrul de perfecţionare în domeniul sanitar); 

� curs „ASCOT – Noi perspective în abordarea riscului cardiovascular”, 

octombrie 2005 (Timişoara, Colegiul Medicilor din România, Fundaţia de Medicină Internă 

„N.Gh. Lupu”), 

� curs „Actualităţi în etiopatologia şi tratamentul medicamentos al bolii 

diareice acute” (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie, octombrie 2005); 

� curs „De la speranţă la certitudini în tratamentulafecţiunilor 

cardiovasculare” (Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie, octombrie 2005), 

� curs „Prevenţie şi intervenţie în abuzul sexual al copilului”, (Timişoara, 

Universitatea de Vest, lector Tilman Furniss, octombrie 2005); 

� simpozionul cu tema „Rolul medicului de Familie în managementul 

pacientului cu trombofilie ereditară”, (, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, 

Timişoara, ianuarie, 2006); 

� simpozionul cu tema „Osteoporoza – problemă de sănătate publică”, 

(Timişoara, Colegiul Medicilor Timiş, februarie 2006); 

� simpozionul cu tema „Studiul Field şi controlul cardiovascular în diabetul 

zaharat tip 2” (Federaţia Română de diabet, Timişoara, martie 2006); 

� simpozionul cu tema „Tratamentul hiprtensiunii arteriale. Diuretice de 

actualitate”, (Timişoara, Colegiul Medicilor Timiş, martie 2006); 
 
 
 

� simpozionul cu tema „Actualităţi în patologia esogastrică”, Timişoara, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Colegiul Medicilor Timiş, martie 2006); 
 
 

� simpozionul cu tema „Demenţele – o provocare pentru medicul de familie”, 

(Societatea Română Alzheimer, Timişoara, martie 2006); 

� simpozionul cu tema „Protecţia cardiovasculară a bolnavului diabetic – 

necesitatea unei abordări globale” (Timişoara, Colegiul Medicilor Timiş, aprilie 2006); 
 

� simpozionul cu tema „Noi direcţii terapeutice în controlul HTA”,  

(Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Colegiul Medicilor Timiş, aprilie 2006); 
 

� simpozionul cu tema „Trecut, prezent şi viitor în vaccinologie”, (Timişoara, 

Colegiul Medicilor Timiş, iunie 2006); 

� simpozionul cu tema „Durerea şi combaterea ei” (Societatea de Medicina 

Familiei, Timişoara, septembrie, 2006); 
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Anexe Lucrări publicate şi/ sau comunicate: 

� Coordonator al volumului „Probleme actuale ale vârstei a III-a”, 

Editura Marineasa, Timişoara,2001,  coautori – Eugen Bucur, Adina Maciovan, Dorina 

Oniţa; 

� Coordonator al volumului „Sexualitatea contemporană între 

normal şi patologic”, Editura Marineasa, 2001, coautori – Dorina Oniţa, Marcel Oniţa, 

Florina Pârv; 
� Venera  Margareta Bucur -  “Dezvoltarea identităţii sexuale la copil, rolul 

familiei şi al grădiniţei” (rezultate cercetare), Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională 

„Prevenirea maltratării şi mediul de viaţă al copilului”, Sibiu, România, 9-14 iunie 2001; 

� coautor „Tratat de asistenţă socială” (coord. George Neamţu), Editura 

Polirom, Iaşi, 2003; 

� Venera Margareta Bucur, Dorina Oniţă, Florina Pârv – „Consideraţii 

psihosociale privind copilul seropozitiv”, 2004 (Jurnal medical arădean, vol.VII, nr.2, 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”- Arad); 

� Venera Margareta Bucur, Eugen Bucur  -  „Boli cronice şi ale bătrâneţii”, 

Programul de reconversie profesională în asistenţa socială, Editura Waldpress, Timişoara, 

2005; 

� coautor al volumului „Practici în asistenţa socială. România şi 

Germania”, capitolul  „Asistenţa socială în faţa vârstei a III-a”, coordonatori Ana Muntean, 

Juliane Sagebiel, Editura Polirom, Iaşi,2007;  

�  „Evenimente traumatice la persoanele în vârstă instituţionalizate şi 

posibilităţi de a le face faţă”, Revista „Copiii de azi sunt părinţii de mâine”, nr.20-21, 

mai 2008, cod CNCSIS:82 

� Autor „Des aspects concernant la resilience des personnes agees”, 

Conferinţa Internaţională „Rezilienţa asistată”, Blagoevgrad, Bulgaria, iunie 2008, 

Abstract book pp.24;  

� Autor  „Rezilienţa şi persoanele vârstnice”, Colocviul Internaţional 

SWEC „Teorii şi bune practici de asistenţă socială în context 

european”,Universitatea din Piteşti, 24-25 aprilie 2009, Abstract book pp.56-57.; 

�   coautor al volumului „Lucrarea ştiinţifică de succes în 

domeniul socio-uman”, coordonatori: P.L.Runcan, Şt. Buzărnescu, T.M. Alexiu, 

Editura Brumar, Timişoara, 2010 

� coautor „Tratat de asistenţă socială” ediţia a II-a, (coord. George 

Neamţu), Editura Polirom, Iaşi, 2011. 

� coautor „Riscuri si oportunitati ale sistemului de asistenta 

sociala in Romania” (coord. Patricia Runcan, Elena Zamfir), Editura Excelsior Art, 

Timişoara, 2011 

 

Congrese şi alte reuniuni ştiinţifice de prestigiu la care am participat  

                            ● Conferinţa Internaţională „Minorities in a Pluralist Society at the turn of the 

Millenium”,  Brno, Republica Cehă, 1-3 septembrie 2000, masă rotundă; 

� Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională „Prevenirea maltratării 

şi mediul de viaţă al copilului”, Sibiu, România , 9-14 iunie 2001; comunicare cu tema 

“Dezvoltarea identităţii sexuale la copil, rolul familiei şi al grădiniţei”. 

� Conferinţa dedicată Zilei Mondiale a persoanelor cu handicap, Timişoara, 

1998, comunicare  cu tema „Profesionişti şi voluntari necesari serviciilor de asistenţă socială”,  
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 �  Conferinta „Prevention and intervention in child maltreatment: 

development and assessement of programs”   oct 2003 

� Conferinţa Internaţională „Traumă şi Rezilienţă”, Timişoara, septembrie 

2007; comunicare cu tema „Elemente ale calităţii vieţii la persoanele vârstnice 

instituţionalizate”; 

�  Conferinţa Internaţională „Rezilienţa asistată”, Blagoevgrad, Bulgaria, 

iunie 2008; comunicare cu tema „Des aspects concernant la resilience des personnes agees”;  

� Colocviul Internaţional SWEC „Teorii şi bune practici de asistenţă 

socială în context european”,Universitatea din Piteşti, 24-25 aprilie 2009; comunicare cu 

tema „Rezilienţa şi persoanele vârstnice” 

� Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu tema „Schimbare socială, cultură 

şi comunicare în societatea contemporană”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 22-24 

octombrie 2009; comunicare cu tema „Receptarea durerii fizice în serviciile de sănătate 

publică” 

� Eurochild 6th Annual Conference, Limasol, Cipru, 11-13 noiembrie 2009 

� al VII-lea Congres Naţional de Pediatrie Socială, 21-23 aprilie 2010, 

Cluj-Napoca, România, comunicarea cu tema „Drogurile la copiii străzii" şi poster  cu  tema 

„Educaţia adulţilor pentru prevenirea abuzului sexual al copiilor " 

� Zilele Academice arădene, la Conferinta „Provocarile personaliăţii în 

noul mileniu. Sensul psihologic al comunităţii", Arad, 14-15 mai 2010: cu soţia, Margareta 

Venera Bucur, am participat la două secţiuni ale conferinţei, cu lucrări având următoarele 

teme: „Fenomenul copiilor străzii în judeţul Timis”,  „Rezilienţa şi intervenţia în domeniul 

protecţiei copilului", „îmbătrânirea activă - prevenire şi de intervenţie în domeniul asistenţei 

sociale gerontologice" şi „Elemente de management al serviciilor  pentru vârstnici”. 

� a III-a ediţie a  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  GGeerroonnttoollooggiiccaall  SSoocciiaall  WWoorrkk    

„„AAccttiivvee  aaggiinngg  ––  aa  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  cchhaalllleennggee””,,1199  --  2200  NNoovveemmbbeerr  22001100,,  TTiimmiişşooaarraa  ––  

RRoommâânniiaa,,  ccooaauuttoorr  aa  22    comunicări  cu tema „Asistenţa socială apersoanelor vârstnice– între 

concepte europene si realitatea românească” şi „Probleme ale managementului serviciilor de 

asistenţă socială  pentru persoane vârstnice în anul 2010” – am fost co-organizator;; 

� Simpozionul de Asistenţă Socială, 26-27.05.2011, din cadrul Zilelor 

academice timişorene: „Elemente de sociologie clinică ale intervenţiei în protecţia copilului” 

(p.97-103)  şi „Personalul angajat şi calitatea vieţii în instituţiile pentru persoane vârstnice” 

(p.165-171), volumul Riscuri şi oportunităţi ale sistemului de asistenţă socială în 

România, coord. Runcan, P.L., Zamfir, Elena , Editura Excelsior Art 2011, Timişoara, mai 

2011, ISBN 978-973-592-264-1, 247p.; 

� Conferinţa anuală a Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială din 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizată în parteneriat cu Societatea Sociologilor 

din România în perioada 14-15 Octombrie 2011 (ediţia a X-a), cu lucrările „Viziunea 

europeană şi viziunea de la Bucureşti a conceptului de îmbătrânire activă” (autori: Eugen 

Bucur, Venera Margareta Bucur); „Calitatea vieţii în serviciile rezidenţiale pentru persoane 

vârstnice din judeţul Timiş” (autori: Cristina Ioviţă, Venera Margareta Bucur, Eugen Bucur) şi 

„Asistenţa medicală comunitară – între strategii şi perspective”, abstract book (autori: Eugen 

Bucur, Venera Margareta Bucur, Marian Matei, Ana Muntean), abstract book şi  

https://sites.google.com/site/depsswconf2011/; 

�  
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