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Informaţii personale  

Nume / Prenume DEAC MARIUS 

Adresă Str. Calea Mănăștur, nr.97, Cluj-Napoca, Cluj 

Telefon Mobil: 0724-542529    

E-mail mariusdeac@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 31.07.1976   

Sex M 

  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
 
 

Experienţa profesională 

Asistent universitar 
Poziția 55 
Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi 

Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare - susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele 
Bazele Contabilităţii, Contabilitate în comerţ şi turism, Contabilitate de Gestiune, 
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Întocmirea și auditarea Situațiilor 
Financiare Consolidate, responsabil al practicii de specialitate aferentă programului 
de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune – licenţă.  
2011 – prezent director program studii Contabilitate şi informatică de gestiune forma 
de învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie 
Cantemir” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Educaţie și cercetare 

  

Perioada 2020 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de Cercetare Aplicativă, Modelare si Simulare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Autovehicule Rutiere şi 
Transporturi, Laboratorul de trafic și securitate rutieră 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Cercetare 

  

Perioada 2013 –  2017, 2021 - 2022 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare - susţinerea de cursuri, lucrări de laborator şi 
proiect la disciplinele 2013-2014, Surse regenerabile de energie, Transport 
multimodal, 2014- 2015 Iniţierea Afacerilor; 2021-2022 Ingineria traficului rutier I, II – 
laborator și proiect; Managementul si ingineria traficului rutier - laborator și proiect. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Autovehicule Rutiere şi 
Transporturi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Educaţie și cercetare 



  

Perioada 2007 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare - susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: 
2007 – 2013 Contabilitate Financiară, 2007 – 2010 Contabilitate Financiară I şi II, 
2008 – 2009 Informatică şi Sisteme Informatice de Gestiune, 2008-2009 Baze de 
Date, 2010 - prezent Bazele Contabilităţii, Standarde Internaţionale de Contabilitate, 
2011- prezent Contabilitate în comerţ şi turism Consolidarea conturilor, Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară,  responsabil al practicii de specialitate 
aferentă programului de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune – licenţă, 
Contabilitatea şi Auditul Afacerilor – masterat.  
2011 – prezent director program studii Contabilitate şi informatică de gestiune forma 
de învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie 
Cantemir” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Educaţie și cercetare 

  

Perioada 2005  –  2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare - susţinerea de activităţi didactice la disciplinele: 
2005 – 2006 Informatică, Contabilitate financiară, Sisteme informatice financiar 
bancare; 2006 – 2007 Informatică, Contabilitate financiară, Contabilitate financiară I. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie 
Cantemir” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Educaţie și cercetare 

  

Perioada 2002 –2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare - susţinerea de activităţi didactice la disciplinele: 
2002 – 2003 Contabilitate financiară, Bazele contabilităţii, Birotică, Proiectarea 
Sistemelor Informatice; 2003 – 2004 Contabilitate financiară şi Programarea 
calculatoarelor; 2004 – 2005 Bazele informaticii, Programarea calculatoarelor, 
Birotică, Contabilitate financiară 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie 
Cantemir” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Educaţie și cercetare 

  

Perioada 2001 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare - susţinerea de activităţi didactice la disciplinele: 
Birotică, Bazele contabilităţii, Bazele contabilităţii I şi II 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie 
Cantemir” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Educaţie și cercetare 

  

Perioada 2000 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului SC. Matechim SRL. Cluj-Napoca 



Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Comerț cu amănuntul 

  

Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului SC. Travero Comprod SRL. Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Comerț cu amănuntul 

  

Perioada 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de Cercetare Aplicativă 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul: Cercetare 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

2017 – 2019 

Diplomă de masterat, Logistica transporturilor rutiere 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică, Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca 

Nivel EQF 6 
 
 

Perioada 2002 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în contabilitate 
Diplomă de doctor seria H, nr.0002291, Ord.Ministru nr.4387/06.06.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiune a Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel EQF 8 

  

Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma studii aprofundate,  Management Contabil şi Audit 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Standarde contabile, Previzionare contabilă, Consolidarea conturilor, Standarde de 
audit, Contabilitatea de inflaţie, Fluxuri informaţionale contabile 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiune a Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel EQF 6 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență,  Contabilitate și informatică de gestiune 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Economie politică, Matematici, Bazele contabilităţii, Bazele informaticii, Limba 
engleză, Merceologia producţiei industriale, Drept I, Istoria monedei, creditului şi 
contabilităţii, Management general, Finanţe generale, Drept comercial, Marketing, 
Birotică, Contabilitate financiară, Programarea calculatoarelor, Limba engleză, 
Educaţie fizică, Tranzacţii economice internaţionale, Relaţii financiar valutare 
internaţionale, Contabilitate financiară I, Proiectarea sistemelor informatice în 
domeniul contabilităţii, Gestiunea financiară a întreprinderii, Statistică, Contabilitate 
bancară, Contabilitate bugetară, Evaluarea întreprinderii, Contabilitate naţională, 
Contabilitate de gestiune II, Analiză economico-financiară, Control financiar şi 
expertiza contabilă, Sistemul informaţional contabil. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiune a Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională Nivel EQF 5 

  

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Informatică, Matematică, Limba şi literatura română, Limba engleză, Limba franceză, 
Istorie, Geografie, Fizică, Chimie, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională Nivel EQF 4 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză  C
1 

Utilizator 
experimenta

t 

C
1 

Utilizator 
experimenta

t 

C
1 

Utilizator 
experimenta

t 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimenta

t 

Franceză  A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare foarte bune dobândite pe parcursul activităţii profesionale, 
respectiv prin ocuparea unei funcţii de conducere în mediul privat şi de-a lungul 
carierei de cadru didactic. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţele manageriale şi organizaţionale au fost dobândite pe perioada în care 
am fost director economic la  SC. Matechim SRL. Cluj-Napoca şi de asemenea 
director de program de studii la specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
– nivel licenţă . De asemenea  datorită activităţii de cercetare realizate independent 
sau în cadrul unor echipe de cercetare, am dobândit competenţe privitoare la: 
 coordonarea activităţii unor echipe de lucru 
 organizarea activităţilor specifice şi trasarea sarcinilor pentru fiecare membru al 
colectivului 
 capacitatea de identificare a obiectivelor principale şi stabilirea activităţilor necesare 
pentru atingerea acestora 
 elaborarea şi implementarea unui proiect,  
 capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe,  
 capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări, 
 identificarea punctelor slabe şi punctelor forte,  
 evaluarea şi asumarea riscurilor în diverse situaţii. 

  



Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare și administrarea sistemelor de operare : Windows, Linux 
Utilizarea pachetelor de birotica Microsoft Office, OpenOffice 
Utilizarea la nivel avansat a pachetelor specific domeniului contabilităţii SAGA, Ciel, 
WinMentor 
Examinator autorizat ECDL, permis seria 1495, nr. RO 032749, data 06.11.2008, 
eliberat de ECDL România SA. 
Utilizarea pachetelor de modelare, simulare specifice domeniului traficului rutier PTV 
VISUM, PTV VISIM 
Utilizarea aplicațiilor specifice imprimantelor 3D 
 

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Unic autor la 2 cărţi de specialitate,  co-autor  la 1 carte de specialitate şi co-autor la 
17 volume colective de specialitate, publicate în edituri recunoscute pe plan naţional 
şi internaţional. De asemenea sunt co-autor la 6 suporturi de curs şi 3 caiete de 
lucrări practice  destinate studenţilor. 
Autor principal şi co-autor la 12 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 
de prestigiu recunoscute la nivel naţional şi internaţional, din care 8 în domeniul 
contabilităţii și surselor alternative de energie din care la 6 sunt unic autor sau prim 
autor şi la 2 coautor. 
Recunoaşterea pe plan international a publicaţiilor ştiinţifice este data de cele 52 
citări ale articolelor publicate. 
Participarea în colective de cercetare, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 
Laboratorul de trafic și securitate rutieră, în 5 contracte de cercetare cu mediul 
economic, activitatea realizată – modelare și simulare în mediul VISUM, VISIM și 
analiza economică (realizarea analizelor cost-beneficiu) 
Activitatea de membru în comitete de recenzie, de redacţie a unor manifestări 
ştiinţifice: 
 Membru în „European Integration – New Challenges”, Editorial Review Board 
(lucrările fiind publicate în The Annals of the University of Oradea. Economic 
Sciences, indexată BDI 2014-2020  
 Membru în comitetul de oragnizare a conferinţei “Probleme actuale ale gândirii, 
ştiinţei şi practicii economico-sociale”, Cluj-Napoca, 2014 - 2021 
 Membru în comitetul ştiinţific şi de recenzie a sesiunii de comunicări pentru 
studenţi şi masteranzi “Economia – Prezent şi viitor”, ediţia a III-a, Cluj-Napoca, 
2013-2021 
 Membru în comitetul de organizare a conferinţei “Probleme actuale ale gândirii, 
ştiinţei şi practicii economico-sociale”, ediţia a XVI, Cluj-Napoca, 2013-2021 
 Membru în comitetul de redacţie a revistei “Analele facultăţii” de Ştiinţe 
Economice Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir ” Bucureşti, Seria 
Ştiinţe Economice, nr.2/2006, Cluj-Napoca, ISSN 1584-5621. 
Afilierea la 2 asociaţii profesionale internaţionale: 
 Membru în organizația profesională internaţională “World Economics 
Association”, Community Interest Company Number 07507045, 12 Maurice Road, St. 
Andrews,Bristol BS6 5BZ, United Kingdom, 
http://www.worldeconomicsassociation.org/ 
 Membru în organizația profesională internaţională ”Society of Cost Management”, 
USA, Orange County, California, http://www.costmgmt.org 
 Premii și mențiuni: Premiul I - olimpiada de fizică, faza națională, 1992; Mențiune 

- olimpiada de fizică, faza națională, 1993, 1995 
 
 
Cluj-Napoca,  
08 decembrie 2022         dr. Ec. Marius DEAC 


