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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume Popovici Dumitru 

Adresă str. Verde nr. 9, 300262, Timişoara 

Telefon 0256/210699; 0722329990 

Fax - 

E-mail mitrupopovici@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 9 Mai 1950 
 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Rector interimar 
 

 
PENSIONAR 

 

 
 
14.12.2018 - prezent 
Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara 
 
din data de 09.05.2015 – 14.12.2018 

*Perioada  01.10.2000 – 07.05.2015 
*Numele şi adresa angajatorului Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Str. Lascăr Catargiu nr. 4 - 6, Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

*Funcţia sau postul ocupat 10.07.2014 – 07.05.2015 – decan Facultatea de Stiinte Economice –
Universitatea Tibiscus 

01.10.2005 – 07.05.2015 - profesor universitar  
28.03.2008 – 31.03.2012 prodecan al facultăţii, membru în Senatul 

universităţii, şef departament IFR  
26.02.2004 – 27.03.2008 - conferenţiar universitar şi secretar ştiinţific, 

membru în Senatul universităţii 
01.10.2000 – 01.10.2005 - conferenţiar universitar 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu predarea 
următoarelor cursuri: 
− Buget şi trezorerie 
− Finanţe Publice 
− Control financiar şi expertiză contabilă 
− Tehnici de asigurare şi reasigurare 
− Audit financiar 
− Standarde Internationale de Audit 
− Auditul Performantei 
− Standarde de evaluare 

 
*Perioada (2005 – 09.05.2015)  

*Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş 

*Tipul activităţii sau sectorul de Instituţie publică 
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activitate 
*Funcţia sau postul ocupat 22.06.2005 – 25.05.2009 - Director executiv, Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Timiş, Timişoara 
25.05.2009 – 25.05.2010 – consilier superior Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Timiş, compartiment Inspectie interna 
25.05.2010 – 27.07.2010 Director executiv, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Timiş, Timişoara 
27.07.2010 – 31.07.2013 – Trezorier Sef , Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Timiş, Timişoara 
01.08.2013 – 09.05.2015 – Trezorier Sef , Direcţia Generală Regionala a 
Finanţelor Publice Timişoara 
 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor rezultate din legi, ordonanţe, hotărâri 
ale Guvernului, ordine şi regulamente de funcţionare, respectiv 
organizarea, conducerea şi controlul Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Timiş, Timişoara, Directiei Generale Regionale Generale a 
Finanţelor Publice Timişoara, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate 
Publica 
 
 

*Numele şi adresa angajatorului Banca ROMEXTERRA BANK Târgu-Mureş, sucursala Timişoara 
 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sectorul bancar 

*Funcţia sau postul ocupat 
 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

Director Banca ROMEXTERRA BANK Târgu-Mureş, sucursala 
Timişoara 
20.11.2001 – 20.09.2003 
Organizarea, conducerea şi controlul activităţii sucursalei, aprobare de 
credite catre persoanele juridice in limita competentelor atribuite 

*Perioada 16.03.2001 – 20.11.2001  
*Numele şi adresa angajatorului Banca EXIMBANK Bucureşti, sucursala Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Sectorul bancar 

*Funcţia sau postul ocupat Contabil şef (director adjunct)  
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii financiare şi gestiunea 
activităţii sucursale 

  
*Perioada 15.11.1993 – 15.03.2001 

*Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat 
Timiş, Timişoara 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instituţii publice 

*Funcţia sau postul ocupat 15.11.1993 – 14.10.1997 - Director trezorier, Direcţia de Trezorerie din 
cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de 
Stat Timiş, Timişoara 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii de trezorerie si 
contabilitate publica. 
 

*Funcţia sau postul ocupat - 15.10.1997 – 15.03.2001 – Director general 
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor rezultate din legi, ordonanţe, hotărâri 
ale Guvernului, ordine şi regulamente de funcţionare, respectiv 
organizarea, conducerea şi controlul Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice şi Controlului Financiar de Stat Timiş 

*Perioada 01.02.1990 – 14.11.1993 
*Numele şi adresa angajatorului SC „OJCVL” SA Timiş  



 
Pagina 3 - Curriculum vitae POPOVICI DUMITRU 

 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Prestări servicii, vânzări locuinţe fondul de stat şi privat al societatilor 
comerciale 

*Funcţia sau postul ocupat  Contabil şef  
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Organizarea, coordonare şi conducerea activităţii financiar-contabile şi 
gestiunea societăţii 

 
*Perioada  

 
22.12.1984 – 31.01.1990 

*Numele şi adresa angajatorului Grupul Întreprinderilor de Gospodărie Comunală şi Locativă a jud. Timiş, 
Timişoara (G.I.G.C.L. Timiş) 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Gospodărire comunală 

*Funcţia sau postul ocupat  Contabil şef  
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii financiar-contabile şi 
gestiunea grupului 

 
*Perioada  01.06.1982 – 21.12.1984 

*Numele şi adresa angajatorului Oficiul Judeţean Timiş pentru construirea şi vânzarea locuinţelor, 
Timişoara 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construirea şi vânzarea de locuinţe pentru locuitorii din judetul Timis 

*Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii financiar-contabile şi 
gestiunea oficiului 

  
*Perioada  01.09.1978 – 31.05.1982 

*Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Timiş 
*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Control financiar intern şi de fond 

*Funcţia sau postul ocupat Revizor contabil principal la Corpul unic de control financiar intern 
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Control financiar intern şi de fond la instituţiile publice şi unităţile 
economice din subordinea Consiliului Judeţean Timiş 

 
*Perioada 

 
15.01.1975 – 31.08.1978 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

*Funcţia sau postul ocupat Economist, Catedra de Contabilitate a Facultăţii de Ştiinţe Economice din 
cadrul Universităţii Timişoara 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate didactică şi cercetare 

 
*Perioada 

 
01.11.1973 – 14.01.1975 

*Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Silvic Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa 
*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Silvicultură 

*Funcţia sau postul ocupat Economist stagiar 
*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Activitate financiar-contabilă şi de control, la centrală şi subunităţi (ocoale 
silvice şi centre de colectare şi valorificare a productelor silvice) 

 
 

STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 

*Perioada  1991 - 1998 
*Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Universitatea de Vest din Timişoara 
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*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Economie – Specializare Contabilitate 

*Tipul calificării/diploma obţinută DOCTORAT 
*Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 

*Perioada 

Studii doctorale 
 
 
1989 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Universitatea Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Echilibru financiar şi monetar 

*Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire 
*Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 

Studii postuniversitare 

*Perioada 1969 - 1973 
*Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Universitatea din Timişoara, Facultatea de Studii Economice 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Ştiinţe Economie – Specializare Contabilitate 

*Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de licenţă  
*Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 

Studii universitare 

*Perioada 1965 - 1969 
*Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Liceul teoretic Bozovici, jud. Caraş-Severin 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Programa de liceu 

*Tipul calificării/diploma obţinută Bacalaureat 
*Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 

Studii liceale 

  
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

iunie 2010             atestat evaluator ANEVAR 
februarie 2008  promovarea examenului de consultant fiscal organizat 

de Camera Consultanţilor Fiscali din România şi 
obţinerea carnetului şi a ştampilei de consultant fiscal 

noiembrie 2007 obţinerea certificatului ANEVAR, în calitate de 
absolvent al cursului de formare profesională pentru 
expert-evaluator de proprietăţi imobiliare 

octombrie 2000 promovarea examenului de auditor financiar organizat 
de Camera Auditorilor financiari din România, 
obţinerea certificatului, a carnetului de auditor 
financiar nr. 381 şi a ştampilei 

iunie 1999  absolvirea cursului de „Proceduri de lichidare a 
societăţilor comerciale” organizat de Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, CECCAR şi 
ANEVAR, obţinerea certificatului de absolvire 

octombrie 1996 absolvirea programului „Cursul intensiv de 
management, informatică şi engleză comercială”, 
organizat de CEPECA Consulting Center şi obţinerea 
diplomei 

februarie 1996 absolvirea cursului „Français économique et 
commercial” organizat de Centrul Cultural Francez 
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Timişoara şi primirea atestatului 
februarie 1996 absolvirea cursului „Auditul financiar al entităţilor din 

piaţa de capital” organizat de Centrul de pregătire 
financiară „Millenium” şi obţinerea certificatului de 
absolvire 

octombrie 1992 absolvirea cursului de metode de evaluare organizat de 
Agenţia Naţională de Privatizare şi Dezvoltare a 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi obţinerea diplomei 
de evaluator 

septembrie 1989 absolvirea cursului „Ghid însoţitor” organizat de OJT 
Timiş – primirea carnetului nr. 3/1989 

septembrie 1987 absolvirea cursului „Universitatea Politică şi de 
Conducere”, organizat de Comitetul Judeţean PCR 
Timiş şi obţinerea diplomei de absolvire 

iulie 1984 promovarea examenului pentru obţinerea calităţii de 
expert contabil, organizat de Ministerul Finanţelor şi 
obţinerea carnetului de expert contabil nr. 346, 
reconfirmat în anul 1996 sub nr. 4259 

 
Limba maternă 

 
Română 

 
Limbi străine cunoscute 

*abilitatea de a citi 
*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

 
Franceză 
Bine 
Satisfăcător 
Satisfăcător 

 
Aptitudini şi competenţe  
sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.). 

 
Organ de conducere la societatea culturală „Banatul” Timişoara 
(vicepreşedinte) din anul 1993 şi la Societatea Culturală „Ţara Almăjului” 
Timişoara, din anul 1995 (vicepresedinte pana in 2011 presedinte din 
2011)  
Vicepreşedinte AGER – Filiala Timişoara 

 
Aptitudini şi competenţe  
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

 
Administrator al S.C. „OJCVL TIM” S.R.L. din 01.06.2015 până în 
prezent 
Administrator al S.C. „TRATA TIM” S.R.L. din 25.03.2001 până în 
20.06.2005 
Tutore de stagiu pentru experţii contabili stagiari, abilitare CECAR din 
anul 2003 până în iunie 2005 
Director de master „Finanţele şi contabilitatea unităţilor administrativ-
teritoriale”, 2004 - 2009 
Director de Grant de cercetare - CNCSIS 2005 
Director de proiect: 2005, 2006, 2007,2008,2009  

 
Aptitudini şi competenţe  
tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, 
maşini etc.) 

 
Utilizare PC 
 

  
Permis de conducere Categoria B 
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Alte aptitudini şi  
competenţe 
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

 
− 12.04.2006 – 01.05.2014 - membru în Consiliul Eparhial – Eparhia 

Timişoara  
− 2004 – prezent - membru în Consiliul Parohial al Parohiilor Ortodoxe 

Vasile Lucaci Timişoara şi al comunei Căpâlna, jud. Bihor; 
− 2007 – 2009 - membru în Consiliul de Administraţie al Institutului 

Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată – INCEMC Timişoara  

− 2007 – 2008 – membru în Consiliu de Administraţie al SCDA Lovrin  
− 2007 – 15.06.2013 – membru in Consiliul de Administratie al RAT 

Timisoara 
− 16.06.2013 – prezent – presedinte al Consiliului de Administratie al 

RAT Timisoara 
− 1970 – 1972 - membru în formaţia de dansuri a Ansamblului „Doina 

Timişului” Studenţilor Timişoara,  
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
În întreaga activitate depusă până în prezent am publicat articole în 
periodice internaţionale (2), naţionale (27), în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale (2) şi naţionale (43) şi cărţi (12). De asemenea, 
am participat la un număr de 12 contracte de cercetare ştiinţifică finanţate. 

  
  

 
 
Timisoara,        Dr.ec. Popovici Dumitru 
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