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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Motocu Marius  

Adresa(e) Profesor Tudor Ciortea 11/3, blocul M 
RO-400317 Cluj-Napoca (România) 

Telefon(oane) 0264420597 Mobil 0744202068 

E-mail(uri) mmotocu@gmail.com; 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 15/11/1960 

Sex Bărbătesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Universitatea „Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca/învățământul superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/11/2009 - 2010  

Funcţia sau postul ocupat Șeful catedrei Finanțe, contabilitate și informatică 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea activităţii cadrelor didactice din catedră; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca 

Adresa(e) Gr. Alexandrescu 26A 
Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 01/10/2008 - 2010  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, doctor în economie; 

Activităţi si responsabilităţi principale 1. Discipline de interes (cursuri și seminarii): Operațiile instituțiilor de credit; Gestiune bancară; 
Managementul riscului în afaceri; Piața operațiilor de creditare; Managementul riscului bancar; 
2. Coordonarea lucrărilor de licență; 
3. Coordonarea lucrărilor de disertație. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca 

Adresa(e) Gr. Alexandrescu 26A 
Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 12/12/2007 - 30/09/2008  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator al Departamentului I.O.S.U.D. 

Activităţi si responsabilităţi principale - Întocmirea documentației și a programului vizând recunoașterea calității de Instituţie Organizatoare 
de Studii Universitare de Doctorat; 
- Elaborarea procedurilor specifice de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
studiilor universitare de doctorat; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

Adresa(e) Bodoni Sandor, Nr.3-5 
Târgu Mureş (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
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Perioada 14/12/2005 - 18/04/2007  

Funcţia sau postul ocupat Secretarul științific al Universității 

Activităţi si responsabilităţi principale - Coordonarea lucrărilor privind elaborarea planului de cercetare ştiinţifică a Universităţii;  
- Coordonarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice; 
- Coordonarea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice la nivel de universitate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea DIMITRIE CANTEMIR 

Adresa(e) Bodoni Sandor, Nr.3-5 
Târgu Mureș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 25/04/2005 - 30/09/2008  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (Ordinul ministrului nr. 3955/25.04.2005) 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri și seminarii de interes: 
1. Tehnica operaţiilor bancare; 
2. Contabilitatea instituţiilor de credit; 
3. Gestiune bancară; 
4. Pieţe monetare şi operaţiuni bancare; 
5. Piaţa creditului ipotecar; 
6. Audit bancar; 
7. Control bancar intern; 
8. Operaţiile instituţiilor de credit; 
9. Contabilitatea intermediarilor financiari; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea DIMITRIE CANTEMIR 

Adresa(e) Bodoni Sandor nr. 3-5 
Târgu Mureș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înțământul superior 
  

Perioada 01/09/2002 - 04/04/2005  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri de interes: 
1. Tehnica operaţiilor bancare; 
2. Contabilitatea instituţiilor de credit; 
3. Gestiune bancară; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea DIMITRIE CANTEMIR 

Adresa(e) Str Bodoni Sandor nr 3-5 
Târgu Mureș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 01/09/2002 - 14/12/2005  

Funcţia sau postul ocupat Șeful catedrei Finanțe și bănci 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea DIMITRIE CANTEMIR 

Adresa(e) Str.Bodoni Sandor nr.3-5 
Târgu Mureș (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 01/10/2002 - 28/02/2007  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea și seminarizarea disciplinei „Managementul financiar al firmei” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Facultatea de Construcţii de Maşini; 

Adresa(e) B-dul Muncii nr. 103-105 
RO-400641 Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
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Perioada 01/10/2000 - 31/08/2002  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar (Ordinul ministrului nr. 3950/05.06.2001); 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri de interes: 
1. Bazele contabilităţii; 
2. Statistică economică; 
3. Prognoză macroeconomică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea AVRAM IANCU; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 01/10/2000 - 01/11/2003  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri de interes: 
1. Monedă şi credit; 
2. Statistică economico-socială; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea BABEŞ - BOLYAI; Facultatea de Studii Europene 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 01/03/1999 - 30/08/2000  

Funcţia sau postul ocupat Directorul Direcției Trezorerie 

Activităţi si responsabilităţi principale Administrarea resurselor şi plasamentelor băncii;  
Gestionarea prudentă a disponibilităţilor băncii; 
Asigurarea lichidităţii băncii şi gestionarea lichidităţii băncii; 
Politica de dobânzi, respectiv stabilirea nivelurilor dobânzilor pasive şi active;  
Politica ratei de schimb prin care se are în vedere efectuarea unor astfel de tranzacţii care 
minimizează costurile; 
Gestionarea riscurilor ratei dobânzii şi ratei de schimb; 
Practicarea de dobânzi real pozitive. 

Numele şi adresa angajatorului Banca DACIA FELIX, Centrala băncii; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituții de credit 
  

Perioada 18/12/1997 - 28/02/1999  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, doctor în economie; 

Activităţi si responsabilităţi principale 1. Cursuri de interes: 
- Contabilitatea de gestiune în comerţ, turism, servicii 
2. Activităţi tutoriale privind cursul şi seminariile aferente; seminarii la disciplinele Contabilitate 
financiară şi Contabilitatea managerială; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea BABEŞ - BOLYAI, Facultatea de științe economice; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Perioada 01/10/1996 - 30/11/1997  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, doctorand in economie (analiză economică); 

Activităţi si responsabilităţi principale Seminarizarea disciplinelor: 
1. Contabilitatea de gestiune în comerţ, turism, servicii; 
2. Contabilitatea de gestiune în industrie; 3. Contabilitate financiară. 
Activităţi tutoriale privind seminariile la disciplinele Contabilitate financiară şi Contabilitatea 
managerială; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea BABEŞ - BOLYAI, Facultatea de științe economice; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
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Perioada 01/08/1995 - 30/09/1996  

Funcţia sau postul ocupat Economist – referent credite; 

Activităţi si responsabilităţi principale Întocmirea documentaţiilor de credite şi verificarea faptică a creditelor; 
Administrarea plasamentelor în credite la nivelul sucursalei; 

Numele şi adresa angajatorului Banca DACIA FELIX, Sucursala băncii din Cluj-Napoca; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituții de credit 
  

Perioada 07/1994 - 31/07/1995  

Funcţia sau postul ocupat Șeful serviciului financiar-contabilitate; 

Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea contabilităţii la nivel de sucursală; 
Administrarea resurselor sucursalei; 

Numele şi adresa angajatorului Banca CREDIT BANK, Sucursala Căi Ferate; 

Adresa(e) Cluj-Napoca  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituții de credit; 
  

Perioada 10/1993 - 30/06/1994  

Funcţia sau postul ocupat Control financiar; 

Activităţi si responsabilităţi principale Controlul financiar tematic la agenţii economici din Cluj; 
Respectarea legalităţii şi descărcarea de gestiune potrivit tematicilor de control; 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Conturi a ROMÂNIEI; Direcţia de Control Financiar a Judeţului Cluj; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control financiar; 
  

Perioada 15/11/1985 - 20/10/1993  

Funcţia sau postul ocupat Inspector principal de credite; 

Activităţi si responsabilităţi principale Creditarea întreprinderilor industriale repartizate în responsabilitatea directă, controlul plăţilor şi 
analiza economico-financiară; 
Respectarea legalităţii şi asigurarea continuităţii activităţii la întreprinderile industriale prin creditare. 

Numele şi adresa angajatorului Banca Națională a României, Sucursala județeană Cluj; 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituții de credit 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 11/1993 - 18/12/1997  

Calificarea/diploma obţinută Doctor în economie; 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Analiză economico-financiară în domeniul bancar; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea BABEŞ - BOLYAI (Facultatea de Științe Economice) 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 
  

Perioada Noiembrie 1995 - Noiembrie 1995  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului; 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Gestionarea activelor şi pasivelor bancare; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul Bancar Român; (Învățământ superior;) 

Adresa(e) București (România) 
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Perioada 02/1991 - 03/1991  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de atestare a cursului 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Engleza pentru afaceri; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Edinburgh – Regatul Unit al Marii Britanii; (învățământ superior;) 

Adresa(e) Edinburgh (Anglia) 
  

Perioada 02/1990 - 03/1991  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar; 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Echilibrul financiar şi monetar; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice (Instituție de învățământ superior;) 

Adresa(e) București (România) 
  

Perioada 01/10/1981 - 15/07/1985  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- finanțe și contabilitate; 
- management; 
- matematici aplicate în economie; 
- analiză economică și financiară; 
- statistică economică; 
- tehnica operaţiilor bancare; 
- prognoză macroeconomică; 
- limba engleză. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș-Bolyai” (Facultatea de Științe Economice) 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 
  

Perioada 15/09/1976 - 15/07/1979  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- electronică radio și telecomunicaţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul „George Barițiu” 

Adresa(e) Cluj-Napoca (România) 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
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Competenţe şi abilităţi sociale Colaborare si lucru în echipa, disponibilitate pentru participare la proiecte individuale si de grup, în 
cadrul si în afara programului obisnuit de lucru, spirit colegial, empatie. 

Dezvoltarea abilităților de comunicare în mediul bancar, academic (cursuri, seminarii, prelegeri, 
sesiuni științifice), în contextul exigenţelor specifice funcţiilor de conducere ocupate și îndeosebi prin 
studiu, lectură. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Managementul si planificarea activitatii unui colectiv de proiect sau al unei echipe de lucru, asumarea 
responsabilitatii de membru/lider de grup. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparatelor si echipamentelor tehnice de laborator si multimedia. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea PC pentru diverse tipuri de activitati (editare documente, prezentari electronice, aplicatii 
multimedia, navigare Internet) – dobândite în cadrul orelor de curs si prin realizarea continua a 
lucrărilor și rapoartelor de serviciu pe suport informatic. 

  

Competente si aptitudini artistice Amator de carte beletristica, istorica si sociala, teatru si concerte de muzica clasica si modernă, 
pictură. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Disciplina, seriozitate, receptivitate fata de nou, adaptabilitate, creativitate si originalitate, interes si 
efort pentru perfectionarea personala continua. 

Stagiul militar cu abilităţi sportive și militare. 
  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare - Memoriul de activitate detaliază principalele aspecte privind activitatea didactică și științifică. 

- Stagiul militar, perioada octombrie 1980 - iunie 1981, U.M. Infanterie, Oradea, livret, slt. rezervă. 

- Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

- Persoane de contact sau referinţe pot fii furnizate la cerere. 
  

Anexe 1. Lista lucrărilor publicate. 

2. Copii după diplomele şi certificatele obtinuţe, după dovezile de angajare precum și copii după 
materialele didactice sau ştiinţifice elaborate de-a lungul timpului. 

 


