
                                           Curriculum  vitae

Nume / Prenume          Bucur, Ioan  Nicolae

Adresa                         530212   Miercurea – Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie nr.15 / 9
                  
Telefon                         0266 372 817,   Mobil:  0752 – 070425
E-mail                           b.ioannicolae@yahoo.com     
Cetăţenia                      română   
Data şi locul naşterii   l6 august 1938, Miercurea – Ciuc, jud. Harghita

Funcţia şi locul de muncă
Lector univ. asociat, Fundaţia Sapientia – Universitatea Sapientia Cluj Napoca, 
Facultatea  de Ştiinţe Tehnice şi Sociale, Miercurea – Ciuc. Specializarea: Comunicare şi 
Relaţii Publice.

Educaţie şi formare
Universitatea  “Szent István”, Gödöllő, Ungaria – doctor în filologie, 1995.
Universitatea   “Szent István”, Gödöllő, Ungaria  - doctorand 1991-1995.
Universitatea   “Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca, Facultatea de Filologie, Specialitatea 
limba şi literatura română – diplomă de licenţă în filologie – sesiunea iunie 1970.
Examen  de gradul  Definitiv,  Specialitatea  limba şi  literatura  română,  sesiunea  aprilie
1970, Braşov.
Institutul Pedagogic de 3 ani, Târgu  Mureş. Absolvent al Facultăţii de Filologie, Secţia
Română – Maghiară. Diplomă nr.3923 – 1963.

Experienţă profesională
Din   2003  –  Lector  universitar  asociat,  Fundaţia  Sapientia,  Universitatea  Sapientia
Miercurea – Ciuc.
1998  -  2006  :  Profesor  de  limba  şi  literatura  română  la  Grupul  Şcolar  Economic
„Johannes Kajoni”, Miercurea – Ciuc.
1997 – 1998 : Profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Márton Áron”,
Miercurea – Ciuc.
1966  –  1968  :  Director  adjunct  şi  profesor  de  limba  şi  literatura  română  la  Liceul
Matematică – Fizică, Miercurea – Ciuc.
1963 – 1966 :  Profesor  de  limba şi  literatura  română  la  Şcoala  Generală  Cârţa,  jud.
Harghita.

Alte funcţii deţinute (nedidactice)
1996 - 1997 : Director al Studioului Teritorial TV  ANTENA 1  Miercurea – Ciuc.
1990 – 1996 : Sociolog – etnograf, respectiv Şeful Comisiei Judeţene a Zonei Montane –
Harghita.
1985 - 1990 : Redactor şef – adjunct la ziarul „Informaţia Harghitei”, respectiv „Adevărul
Harghitei”.
1968 - 1984 : Vicepreşedinte, Comitetul Judeţean de Cultură şi Artă – Harghita.



Limbi străine cunoscute
Maghiară – nivel avansat (scris-vorbit) 
Franceză –nivel mediu (scris-vorbit)

Funcţii onorifice
1994 – 1996: Vicepreşedinte  în Comitetul  Director al  Filialei  Asociaţiei  Naţionale  de
Turism Rural Ecologic şi Cultural din România (ANTREC), Zona Harghita – Mureş.
1992 – 1996:  Secretar al Fundaţiei „Pro Agricultura Harghitae Universitas”, cu sediul la
Miercurea – Ciuc ; din 1996 membru al acestei Fundaţii.
1992 -1996: Vicepreşedinte al Federaţiei Turismului Rural Verde în Europa Centrală şi 
de Est, înfiinţată la Albertirsa – Ungaria.

Actvitatea didactică
Comunicare în limba română – seminar 
Aplicaţii comunicaţionale - curs
Limba şi literatura română – prof. de liceu.

Activitate de cercetare
Comunicare şi relaţii publice: Receptarea şi producerea mesajelor în diferite situaţii de
comunicare ; Exersarea componentelor de transfer al informaţiei achiziţionate.
Aplicaţii comunicaţionale :  Realizarea actelor de vorbire conform convenţiilor sociale.

Etnografie şi folclor : Evidenţierea şi valorificarea prin tipar a investigaţiilor (de teren, în
arhive  şi  biblioteci)  privind  cultura  materială  şi  spirituală  a  localităţilor  în  judeţele
Harghita  şi  Covasna.  Autor  al  vol.  Pagini  din  creaţia  folclorică  a  unui  sat  –  Livezi
Harghita,1972 ;  Tezaur  de etnografie  şi  folclor  în  judeţele  Covasna  şi  Harghita  –  în
colaborare  cu  Constantin  Catrina,  2012.  (Cartea  de  488  pag.  a  apărut  cu  sprijinul
Consiliilor judeţene Covasna şi Harghita). Realizat filmul video „Reconsiderarea satului
de munte  ca organism social  în  noua strategie  de dezvoltare  economică  românească”
(1994).

Autor al  unor volume de artă plastică şi fotografică:  Nagy Imre-Xilogravuri  (în patru
limbi) ;  Műterem (Atelier) Botár László,1998; Periplu montan, Borsec şi împrejurimile,
2003; Sövér Elek,1937-1982, Album de artă (coautor), 2007; Zece ani în paşi şi culori –
Steps in colours and forms – Album de artă, Lunca de Sus, 2008.

Publicistica  închinată  cu  precădere  literaturii,  artelor  plastice,  prezentării  unor
personalităţi ale culturii noastre este  cuprinsă în carţile de autor  „De veghe la izvoare” -
Eseuri şi meditaţii (2001) şi „Ademenirea Timpului”- culegere de memorialistică (2012).
 
Autor, textier, narator şi realizator al unor diaporame, DVD+CD, filme de scurt metraj cu
tematici culturale, etno-folclorice, turism montan, artă plastică şi fotografică.

Premii, distincţii: Medalia „Meritul Cultural” clasa I, 1976; „Pro Urbe” Miercurea-Ciuc,
2001; Diploma de Excelenţă şi Premiul Grupului de Cercetare „I.I. Russu” pentru studiul
Sud-Estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe-Covasna, 2010.



Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Secţia Critică de Artă, din 1990.
Membru  de  onoare  AAFR   (Asociaţia  Artiştilor  Fotografi  din  România  –  Art
Photographers Association  Of  Romania )  din 11.01.2010.
Membru agreat de AAFR  pentru juriile diferitelor Saloane Naţionale şi Internaţionale de
Artă Fotografică organizate în ţara noastră  ( din 18.12.2009 ).
Membru în Consiliul  de Conducere al   Filialei   Miercurea - Ciuc Harghita  a Uniunii
Artiştilor Plastici (UAP) din România  ( din 23.03.2006 ).
Membru al Comisiei de Atribuire de Denumiri Judeţeană – Instituţia Prefectului – Judeţul
Harghita.
Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice, Filiala Judeţeană Harghita 1966 – 1989.

Membru în colective de redacţie ( de specialitate )
Redactor  principal, Observatorium  Cultural, revistă  editată  de  Centrul  Cultural  
Judeţean Harghita, apariţie trimestrială  ISSN 1841 – 7450.
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