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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BENEA, MARIUS CALIN 

Adresă(e) Str. Cuza voda, Bl.O, ap.5, Deva, cod 330021 

Telefon(oane) Fix: 0354884997 Mobil: 0723024800 

Fax(uri) 0254207501 

E-mail(uri) marius.benea@fih.upt.ro , mcbenea@yahoo.fr 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 18.09.1958 

Sex masculin 
  

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada Din 1 octombrie 2004 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice, cercetare şi coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie: marketing; 
managementul resurselor umane; management de proiect; management comparat; monedă, 
credit, bănci; pieţe de capital şi burse de valori; 

- Activităţi ale procesului de învăţământ şi sprijinire a procesului didactic; 
- Activităţi de informare, orientare şi integrare profesională şi socială a studenţilor (Şef Oficiu 

Informare şi Consiliere a Studenţilor); 
- Coordonare Intreprinderea Simulată a Facultăţii de Inginerie Hunedoara www.e-fih.fih.upt.ro; 
- Activităţi financiare (responsabil control financiar preventiv). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, str. Revoluţiei, nr.5, 
www.fih.upt..ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Noiembrie 2003 - octombrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Consilier principal, Direcţia de Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană  
  Sprijinirea cooperării între instituţiile implicate în problemele legate de proiectele europene la nivelul                     
judeţului Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura Judeţului Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.28 Deva, www.prefecturahunedoara.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 
  

Perioada Septembrie 1999 - noiembrie 2003  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice, cercetare şi coordonare lucrări de licenţă: microeconomie; macroeconomie; 
economia comerţului şi turismului; economie mondială; 

- Şef catedră: economia comerţului şi turismului 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultea de Turism şi Comerţ Internaţional, str. 1 Decembrie, 
nr.16, Deva 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Învăţământ superior 
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Perioada Septembrie 1993 – iulie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor economist (cadru asociat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activităţi didactice, cercetare şi coordonare lucrări de licenţă: microeconomie; macroeconomie; 
economia comerţului şi turismului; economie mondială. 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Ecologică Bucureşti, Filiala Deva, Str. 22 Decembrie  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Septembrie 1998 - iulie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor economist (cadru asociat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice, cercetare şi coordonare lucrări de licenţă: economia şi gestiunea întreprinderii; relaţii 
economice internaţionale; tranzacţii comerciale internaţionale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Facultea de Ştiinţe, str. Universităţii, Nr.20, Petroşani, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Mai 1991 –  septembrie 1999 

Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

  Asociat unic (administrator)  
- Formularea politicii economice şi sociale a societăţii; 
- Planificarea, organizarea şi controlul activităţii societăţii. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Comercială Comtourinex Simeria, Piaţa Unirii, nr.21, Judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ şi servicii; producţie de panificaţie. 
  

Perioada Aprilie 1988 – mai 1991 

Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Preşedinte  
- Formarea şi educarea tinerilor pentru turism; 
- Dezvoltarea unui flux de schimburi interculturale şi internaţionale a tinerilor prin turism. 

Numele şi adresa angajatorului   Biroul de Turism pentru Tineret al judeţului Hunedoara, Bd. Decebal, Nr.104 B, Deva 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism 
  

Perioada Noiembrie 1984 – aprilie 1988 

Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Economist 
- Elaborarea şi implementarea politicii turismului şi a programelor d dezvoltarea turistică a judeţului 

Hunedoara; 
- Şef compartiment turism internaţional. 

Numele şi adresa angajatorului   Oficiul Judeţean de Turism Hunedoara, Str. Mareşal Averescu, Nr. 7, Deva 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octobrie 1992 - decembrie 1997 

Calificarea / diploma obţinută 
                    Discipline principale studiate/ 
         Competenţe profesionale dobândite 
                               

Doctor în economie, specializarea “Comerţ şi Servicii”. 
  Economia comerţului şi serviciilor; management comercial; marketing turistic; management turistic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, 
Bucuresti, www.ase.ro 

  

Perioada Octobrie 1979 - iulie 1984 

Calificarea / diploma obţinută 
                    Discipline principale studiate/ 
         Competenţe profesionale dobândite 
 

Economist, diplomă de licenţă 
  Marketing; tranzacţii comerciale; relaţii economice internaţionale; economie comercială; economia 
turismului; microeconomie; macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
 
 
 
 

 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, 
Bucuresti, www.ase.ro 
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Perioada 1974-1977 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Teoretic Simeria, judeţul Hunedoara.  
  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilitaţi sociale - Spirit de echipă dobandit în timpul activităţilor didactice şi in echipele de cercetare ; 
- Capacitate de adaptare în medii multiculturale : participant la Universitatea Europeană de vară, 

Universitatea Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Polytech’ Clermont-Ferrand (Franţa), septembrie 
2008 şi septembrie 2009 ; profesor în cadrul programului « Central European Exchange Program 
for University Studies »: Universitatea din Banja Luka (Bosnia şi Herzegovina), februarie şi 
noiembrie 2009, octombrie 2010, martie 2012; Universitatea Cyril & Methodius din Skopje 
(Macedonia), martie 2009 ; Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia), mai 2009 ; 

- Schimb de experienţă la Universitatea Campus 02 de Graz (Austria), noiembrie 2008 ; 
- Competenţe de comunicare (oral şi scris), obţinute şi dezvoltate în contextul profesiei.  
- Elev la Liceul “El –Ghazali”, Sour-El-Ghozlane, Algeria, 1970-1974. 

  

 Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Spirit organizatoric (activităţi în sprijinul procesului de învăţământ) 
- Experienţă în managementul de proiect şi a echipei (proiecte pe bază de contract cu terţi şi 

colaborarea la proiecte de cercetare) 
- Profesor coordonator al întreprinderii simulate e-FIH, www.e-fih.fih.upt.ro 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Office™ (Word™, Excel™ et PowerPoint™) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Chitară 
  

Permis(e) de conducere B (autoturism) 
  

Informaţii suplimentare  
  Apartenenţa la organizaţii profesionale: 

- Asociaţia Generală a Economiştilor din România, vicepreşedinte al filialei judeţului Hunedoara ; 
- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României, membru. 

   
  Persoane de contact: 

- Prof.univ. dr. Hepuţ Teodor, Facultatea de Inginerie din Hunedoara 
- Prof. univ.dr. Nicolae Teodorescu, Academia de Studii Economice Bucureşti 
- Prof. univ.dr. Latinovic Tihomir, Universitatea din Banja Luka (Bosnia şi Herzegovina) 

   
  Situaţia familială: căsătorit, 2 copii 

  

 


