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CURRICULUM VITAE  
EUROPASS  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ŢAICU Marian  
Adresă  B-dul Republicii nr. 71, Facultatea de Ştiinţe Economice (corp C), biroul 109, Piteşti, 

Argeş, România, cod poştal 110014. 

Telefon  +40756 780 241 
 

  

E-mail(uri) marian.taicu@upit.ro , taicumarian@yahoo.com ; 
  

Naţionalitate Română; 
  

Data naşterii 03.06.1981; 
  

Sex Masculin. 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.10.2014 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminarii la disciplinele: Control de gestiune, Contabilitate de gestiune, 
Bazele contabilităţii, Informaţii contabile şi decizii manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1 (Facultatea de Ştiinţe Economice 
şi Drept, Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie); 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar – activitate didactică şi cercetare ştiinţifică. 

  

Perioada 23.02.2009 – 30.09.2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminarii la disciplinele: Control de gestiune, Bazele contabilităţii, Control financiar 
Analiză economico-financiară ş.a.; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1 (Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Departamentul Contabilitate); 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar – activitate didactică şi cercetare ştiinţifică. 

  

  

Perioada   25.02.2008 – 22.02.2009 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminarii la disciplinele: Analiză economico-financiară, Control financiar, Control de 
gestiune; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1 (Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Catedra de Contabilitate şi Informatică de Gestiune); 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar– activitate didactică şi cercetare ştiinţifică. 

  

Perioada 01.09.2006 – 22.02.2009 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare discipline economice; 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, B-dul Republicii, nr. 63, Piteşti ; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar. 
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Perioada Iunie – august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Economist (part time); 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Urmărirea încasării creanţelor, completare documente financiar-contabile; 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Montan Star Leasing S.A. Piteşti, str. Doaga nr. 2; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Leasing financiar. 

  

Perioada 01.09.2005 – 31.08.2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor detaşat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare discipline economice; 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, str. Brestei, nr. 10, Craiova; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar. 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor – domeniul Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Contabilitate managerială, Contabilitate financiară aprofundată; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice; 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare. 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Master – Management şi audit contabil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Contabilitate financiară aprofundată, Audit intern, Audit financiar; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor; 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postuniversitare. 

  
 
 
 
 
 
 

Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Audit intern, Analiză economico-
financiară; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice; 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare. 

  

Perioada 1996 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat,  
Atestat profesional – Învăţător – Educator 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie, Psihologie; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” Craiova; 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii liceale. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2  C2  C2  C2  C2  

Franceză  C1  C1  C1  C1  C1  

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, capacitate de comunicare; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, coordonare echipă; 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, Ciel, Internet. 
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Informaţii suplimentare   Membru în proiecte de cercetare 
 2013 – membru în Proiectul de cercetare privind ierarhizarea serviciilor publice 
deconcentrate din judeţul Argeş, beneficiar Instituţia Prefectului – judeţul Argeş. 

 
Membru în asociaţii profesionale 
 din 2009 – membru al Societăţii Române de Analiză Economico-Financiară; 
 din 2011 – membru al Societăţii Române de Statistică; 
 din 2013 – membru al Asociaţiei Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în 

Management (CASIM) – Universitatea din Piteşti. 
 
Membru în comitete de organizare ale manifestărilor ştiinţifice 
 2015 – membru în comitetul de organizare şi în comitetul ştiinţific – conferinţa 

ETAEC 2015, Universitatea din Piteşti; 
 2013 – membru în comitetul de organizare al 7th International Conference on 

Innovation and Change in Health Care Systems (ISRICH 2013),  organizată la 
Piteşti de European Business School din Paris - Franţa şi Universitatea din 
Piteşti, 
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_fse/evenimente/7th%20ISRICH%20CONF
ERENCE.pdf ;  

 2009-2013 – membru în comitetul de organizare – Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti – Facultatea de Ştiinţe Economice; 

 2011 – membru în comitetul de organizare – Conferinţa Internaţională The 
Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, 
organizată la Piteşti de Kavala Institute of Technology din Grecia şi Universitatea 
din Piteşti. 

 
Participare la cursuri de formare 
 3-10 octombrie 2013 – stagiu de formare prin programul Erasmus Teaching Staff 

Mobility la Université  de Strasbourg, IUT Louis Pasteur de Schiltigheim, Franţa; 
 Octombrie 2011 – participare la cursul Qlickview Essentials, S.C. Solvit Networks 

S.R.L.; 
 25-26 noiembrie 2010 – participare la cursul Utilizare Modul de Arhivare 

electronică, S.C. Software Development&Consulting S.R.L. ; 
 18-20 noiembrie 2010 – participare la cursul Utilizare platforma E-Learning, S.C. 

Software Development&Consulting S.R.L.; 
 2008 – curs pentru ocupaţia de formator (cod COR 241205) organizat de S.C. 

Info Educaţia S.R.L.;  
 
Alte activităţi în cadrul Universităţii din Piteşti 
 2014 – membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru 

ocuparea postului vacant de Contabil şef din Universitatea din Piteşti; 
 2012 – prezent: editor asistent şi secretar de redacţie la revista „Econophysics, 

Sociophysics & other Multidisciplinary Sciences Journal”, Universitatea din 
Piteşti, http://esmsj.upit.ro/contact.html; 

 2012 – prezent: responsabil cu studenţii Erasmus – Facultatea de Ştiinţe 
Economice; 

 2012 – prezent: secretar în Comisia pentru activităţi didactice a departamentului 
Contabilitate; 

 2013 – prezent: reprezentantul Facultăţii de Ştiinţe Economice în echipa 
Centrului pentru Proiecte şi Studii Europene (CEPS) din cadrul Universităţii din 
Piteşti http://194.102.70.14/ceps/echipa.htm; 

 2010 – prezent: membru în Comisia pentru întocmirea orarului studenţilor la 
Facultatea de Ştiinţe Economice; 

 2011-2013 – secretar în cadrul proiectului „Creşterea competitivităţii capitalului 
studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la 
viaţa activă”, contract POSDRU/109/2.1/G/81477, beneficiar Universitatea din 
Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

 2013 – expert pe termen scurt (coordonator stagiu practică) în cadrul proiectului 
„Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul 
facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, contract 
POSDRU/109/2.1/G/81477, beneficiar Universitatea din Piteşti, Facultatea de 
Ştiinţe Economice; 
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  2013 - membru în Comisia de rezolvare a contestaţiilor la concursul pentru 
ocuparea postului vacant de Contabil şef din cadrul Universităţii din Piteşti; 

 2013 – preşedinte al Comisiei de inventariere pentru gestiunea 154 
(POSDRU/109/2.1./G/81477) din cadrul Universităţii din Piteşti; 

 2013 – membru în Comisia de inventariere şi predare-primite/transfer pentru 
gestiunea 154 (POSDRU/109/2.1./G/81477) din cadrul Universităţii din Piteşti; 

 2013 – membru în Comisia pentru elaborarea raportului de autoevaluare pentru 
programul de studii universitare de masterat Contabilitate Managerială şi Audit 
Contabil; 

 2013 – membru în Comisia pentru elaborarea raportului de autoevaluare pentru 
programul de studii universitare de masterat Management Contabil şi Informatică 
de Gestiune; 

 2013 – membru în Comisia pentru elaborarea raportului de autoevaluare pentru 
programul de studii universitare de licenţă Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune – filiala Râmnicu Vâlcea; 

 2013 – membru în Comisia pentru organizarea evenimentului „Ziua 
economistului” din data de 22 noiembrie 2013; 

 2013 – membru în Comisia pentru organizarea evenimentului „Zilele porţilor 
deschise la Facultatea de Ştiinţe Economice”, 4-5 aprilie 2013; 

 2012 – secretar al Comisiei electorale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 
pentru alegerile academice 2012-2016. 

  

 
 
           01.03.2017                                                                                           Lector univ. dr. Ţaicu Marian 
 

 


