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CURRICULUM VITAE  

PANTEA I. MARIUS IOAN 
 

1.  Date personale:  

 Data şi locul naşterii: 17 aprilie 1974, municipiul Oradea, judeţul Bihor, România 

 Starea civilă + copii: Căsătorit, 2 copii 

 Poziţia actuală şi datele complete ale angajatorului: Conferenţiar universitar, 

Universitatea de Vest din Timişoara, bd. V. Pârvan nr. 4, Timişoara, Facultatea de 

Economie şi de Administrare a Afacerilor, Departamentul Management, str. Pestalozzi 

nr. 16A, Timişoara  

 E-mail: marius.pantea@e-uvt.ro    

 

2. Educaţie şi formare:  

 Studii doctorale:  

− Octombrie 1998 – Martie 2003; 

− Doctor în Economie, Domeniul Management; 

− Titlul tezei de doctorat: „Analiza strategică – suport al deciziilor 

investiţionale”, conducător ştiinţific de doctorat: prof.univ.dr. Ioan MIHAI; 

− Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara; 

 Studii masterale:  

− Octombrie 1997 – Iulie 1998; 

− Studii aprofundate în Economie - masterat: Managementul strategic al 

organizaţiilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din 

Timişoara; 

− Titlul lucrării de disertaţie: „Analiza sectorului concurenţial. Studiu de caz: 

industria berii din România”; 

 Studii de licenţă:  

− Octombrie 1992 – Iulie 1997; 

− Licenţă în Economie: Management în Industrie, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Universitatea de Vest din Timişoara;  

− Titlul lucării de licenţă: „Studiu privind restructurarea şi redresarea economico-

financiară a S.C. ZAHĂR S.A. Timişoara”; 

 Specializări în ţară şi străinătate : 

− mai 1998 - iunie 1998 - The NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY, 

ANGLIA, având ca temă „Reforma Facultăţilor de Ştiinţe Economice” – grant 

de cercetare finanţat de BANCA MONDIALĂ; 

− aprilie - iunie 1999 - stagiu de formare în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest pentru expert evaluator în cadrul Programului PHARE pentru 

România; 

− în octombrie 2007 – Comisia Europeană,  Bruxelles stagiu de pregătire şi 

formare profesională în domeniul accesări de fonduri nerambursabile ale Uniunii 

Europene 

 

3. Activitatea didactică: 

 din iulie 2006 – prezent: conferenţiar universitar la Universitatea de Vest din Timişoara; 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Catedra de Management: 

− predare cursuri teoretice şi seminarii aplicative la ciclul de licenţă disciplina de 

Analiză economico-financiară;   

− predare cursuri teoretice şi seminarii aplicative la ciclul de masterat şi la ciclul 

de formare continuă a adulţilor (cursuri de specializare şi perfecţionare 
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postuniversitare) la disciplinele:: Analiză economico – financiară, Analiză 

strategică, Strategia şi responsabilitatea socială a companiei, Finanţarea şi 

fezabilitatea investiţiilor; Managementul valorii, Finanţarea şi accesarea 

fondurilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, Strategii financiare în afaceri; 

 octombrie 1997 – iulie 2006: parcurgerea gradelor universitare (preparator, asistent, 

lector universitar) la Universitatea de Vest din Timişoara; Facultatea de Economie şi de 

Administrare a Afacerilor; Previziune, Analiză, Matematică şi Statistică Economică 

respectiv Departamentul Management 

 

4. Funcţiile deţinute:  

 În sectorul public: 

 2008 – 2016: membru ales al Consiliului Facultăţii de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor, Universitatea de Vest Timişoara; 

 iunie 2004 – mai 2009: director de departament: DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE 

CONTINUĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS LA DISTANŢĂ (DECIDD) din cadrul 

Univesităţii de Vest din Timişoara; 

 martie 2009 – iunie 2011: director de proiect (câştigat prin competiţie) - „Modelarea 

procesului de luare a deciziei în managementul financiar al întreprinderilor din 

sectorul construcţiilor prin utilizarea tabloului de bord”, finanţat prin Programul Idei, 

Proiecte de Cercetare Exploratorie al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului; beneficiar Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de 

Administrare a Afacerilor;  

 noiembrie 2004 – decembrie 2005: director de proiect (câştigat prin competiţie) -  

„Dezvoltarea abilităţilor manageriale privind accesare şi utilizarea surselor de 

finanţare prin managementul de proiect”, finanţat prin Programul PHARE 2002, 

Dezvoltarea Resurselor Umane; beneficiar Universitatea de Vest din Timişoara, 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;  

 În sectorul privat: 

 2014 – prezent: președinte al Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății de 

Investiții Financiare Muntenia S.A. (SIF 4 - activitate de investiții financiare, listă la 

categoria I pe Bursa de Valori București); 

 2013 – prezent: membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății de 

Investiții Financiare Muntenia S.A.;  

 2011 – 2013: membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții 

Financiare Banat-Crișana S.A. (SIF 1 - activitate de investiții financiare, listă la 

categoria I pe Bursa de Valori București); 

 2002 – prezent: asociat senior şi administrator al I.S.E. PERFORMER CONSULT s.r.l. 

Timişoara (activităţi de consultanţă managerială şi financiar-contabilă): 

 1996 – 2002: referent de specialitate, ulterior consultant la Institutul de Studii 

Economice PERFORMER CONSULT  S.A. Timişoara; 

 2006 – 2007: cenzor al societăţii s.c. EXPRESS FINANCE IFN s.a., membră a 

Cooperative Housing Foundation International Group of Development Enterprises 

S.U.A. (CHF International), cu operaţiuni de finanţare a microîntreprinderilor şi a IMM-

urilor din România;  

 2000 – 2003: membru al Consiliului de Administraţie al s.c. MULTIM s.a. Timişoara 

(producător de maşini şi utilaje agricole); 

 iunie – iulie 2000: colaborator extern al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

(ADR Vest), membru în echipa de evaluare a proiectelor depuse pe Phare 1999 în 

Regiunea de Dezvoltare Vest; 
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 aprilie 2000 – iunie 2000: colaborator extern PriceWaterHouseCoopers România, 

lichidator al s.c. COMTIM s.a.; am elaborat „Raportului privind cauzele şi 

împrejurările falimentului s.c. COMTIM s.a. Timişoara”; 

 1998 – 2000:  consultant colaborator la s.c.  INVESTMOND  s.a. Oradea (activităţi de 

consultanţă managerială): 

 În organizaţii nonprofit: 

 2012 – preşedinte executiv Rugby Club Municipal mvt Universitatea de Vest din 

Timişoara, campioană a României în sezonul competiţional 2012; 

 mai 2007 - prezent: membru al Consiliului de Administraţie al Asociaţiei TIMISENSIS 

din Timişoara, membru fondator (misiunea asociaţiei este aceea de recunoaştere şi 

practicare a principiilor şi valorilor eticii şi moralei şi a respectării libertăţii de expresie 

şi de asociere) 

 

5. Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale: 

 1997 – prezent: evaluator autorizat de întreprinderi, membru titular ASOCIAŢIA 

NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA (ANEVAR), membră a 

Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA), a Asociaţiei Mondiale a 

Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO) şi a Consiliului pentru Standarde Internaţionale 

de Evaluare (IVSC); 

 2007 – prezent: membru fondator SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT 

DIN ROMÂNIA (SAMRO), înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în 

domeniul managementului din România şi care vizează profesionalizarea 

managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei; 

 2009 – prezent: membru fondator SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ANALIZĂ 

ECONOMICO-FINANCIARĂ (SRAEF), ce reuneşte cadrele didactice ale 

universităţilor de prestigiu din România care cercetează şi profesează în domeniul 

Analizei Economico – Financiare; 

 2002 – 2009: membru al Centrului de Cercetare în Management şi Schimbare 

Organizaţională CEMASO, centru acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

 

6. Prezenţe în boardul conferinţelor naţionale şi internaţionale: 

 Membru în Comitetul de organizare al „SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL DE 

MANAGEMENT, (SIM) - manifestare anuală a Departamentului de Management a 

Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest 

din Timişoara în colaborare cu Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, sub egida SAMRO, publicat în 

Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, indexat SCOPUS şi Thompson 

Reuters; 

 Membru în Comitetul Ştiinţific al „International Scientific Symposium Management of 

Durable Rural Development” - organizat anual de Facultatea de Management a 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, sub egida SAMRO, indexat EBSCO, DOAJ şi CABI Full 

Text; 

 Membru în Colectivul Ştiinţific al conferinţei internaţionale „Economy and 

Transformation Management” – organizată bianual la Facultatea de Economie şi de 

Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara; 

 Membru în Comitetul de Organizare a simpozionului „Tendinţe şi abordari moderne 

privind analiza economico-financiară. Teorie şi practică”  - organizată de colectivul de 
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Analiza Economico - Financiară al Facultăţii de de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor (1997, 2006) 

 

7. Prezenţe în boardul revistelor de specialitate: 

 membru al Comitetului Ştiinţific al revistei „Piaţa de Capital”, publicaţie anuală editată 

de Universitatea de Vest din Timişoara şi Societatea de Investiţii Financiare Banat – 

Crişana, ISSN 1842 – 3981 

 

8. Recunoaşteri ştiinţifice, distincţii şi diplome: 

 Diploma de excelenţă şi medalie omagială de aur pentru implicarea în viaţa academică 

din partea Universităţii de Vest din Timişoara, anul 2007; 

 Diplomă de excelenţă pentru atragerea de fonduri nerambursabile din partea 

Universităţii de Vest din Timişoara, 2010 

 

9. Limbi străine cunoscute: Limba Engleză: citit, scris, vorbit. 

 

 

 

Conf.univ.dr. Marius Ioan PANTEA 

 

Timişoara, la 20 martie 2017 


