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Informaţii personale  

Nume / Prenume CIUBOTARIU MARIUS-SORIN 

Adresă(e) Suceava, România 

Telefon(oane) Mobil: 0742-151.625       

Fax(uri)  

E-mail(uri)   ciubotariumarius@yahoo.com, marius.ciubotariu@usm.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică, Lector universitar doctor – Domeniul de doctorat: 
„Contabilitate” 

  

Experienţa profesională 
                                                                                             

 

                                                Perioada 
                      Funcţia sau postul ocupat 
    Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
             Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

  11/06/2021 – 31/12/2021 
   Mentor 

Mentor pentru: 3 doctoranzi în domeniul Contabilitate + 1 doctorand în domeniul Economie în cadrul 
proiectului „DECIDE Dezvoltarea prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și 
postdoctorală”, Cod MySMIS2014:125031. 

   Institutul de Economie Națională 
   Educaţie şi cercetare / Învăţământ superior 
   

Perioada 26/02/2018 – ÎN CURS 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activități didactice și de cercetare 
- Susținere de cursuri la disciplinele: Comunicare economico-financiară; Metodologia de derulare a 
unei misiuni de audit intern; Raportare și analiză financiară; Expertiză financiar contabilă. 
- Susținere de seminarii și laboratoare la disciplinele: Comunicare economico-financiară; Contabilitate 
financiară; Contabilitatea afacerilor; Sisteme de control intern; Audit intern; Controlling; Metodologia 
de derulare a unei misiuni de audit intern; Managementul riscului și audit intern; Expertiză financiar 
contabilă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi cercetare / Învăţământ superior 

  Perioada   13/12/2010 – ÎN CURS 

Funcţia sau postul ocupat   Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, conducerea, organizarea și controlul activităților financiar contabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. RO.MAR CONSULTING & SERVICES S.R.L, Suceava, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Activități de consultanță pentru management și afaceri 



Perioada 01/10/2015 – 25/02/2018 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice şi de cercetare 
- Susţinere de cursuri la disciplinele: Contabilitatea instituțiilor publice; Metodologia de derulare a unei 
misiuni de audit intern; Calcul de preț și cost; Contabilitate managerială; Evaluări în scopuri speciale. 
- Susținere de seminarii și laboratoare la disciplinele: Contabilitate financiară; Contabilitate financiară 
aprofundată; Contabilitate aprofundată; Contabilitate și gestiune fiscală; Contabilitatea instituțiilor 
publice; Control financiar; Audit financiar; Control și audit intern; Audit intern; Bazele contabilității; 
Contabilitate financiară fundamentală; Evaluări în scopuri speciale; Metode cantitative și calitative 
pentru asistarea deciziilor in MRU; Metode calitative și cantitative pentru asistarea deciziilor; Politici și 
opțiuni contabile. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi cercetare / Învăţământ superior 

Perioada 01/10/2009 – 30/09/2015 

Funcţia sau postul ocupat   Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi didactice şi de cercetare 
- Susţinere de seminarii și laboratoare la disciplinele: Contabilitate financiară; Contabilitate financiară 
fundamentală; Contabilitate aprofundată; Contabilitate și gestiune fiscală; Audit financiar; Politici și 
opțiuni contabile; Audit intern; Bazele contabilității; Control financiar. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi cercetare / Învăţământ superior 

Perioada 01/04/2009 – 31/05/2010 

Funcţia sau postul ocupat Contabil-șef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, conducerea, organizarea și controlul activităților financiar contabile 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

   S.C. UNION CARS S.R.L. Concesionar Suzuki, Suceava, România 

Comerț cu autovehicule și service auto 

01/10/2007 – 30/09/2009 

  Economist colaborator 

- Activităţi didactice şi de cercetare 
- Susţinere de seminarii și laboratoare la disciplinele: Audit intern; Bazele contabilității; Control 
financiar. 

  Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 

Educaţie şi cercetare / Învăţământ superior 

  14/03/2007 – 31/05/2010 

  Contabil-șef 

  Coordonarea, conducerea, organizarea și controlul activităților financiar contabile 

  S.C. SERVUNION S.R.L Concesionar Peugeot, Suceava, România 

   Comerț cu autovehicule și service auto 

  01/09/2000 – 30/04/2007 

  Contabil 

  Întocmirea documentelor financiar-contabile, organizarea și controlul activităților financiar-contabile 

  S.C. M&C COMIXT S.R.L, Botoșani, România 

  Comerț cu amănuntul 

  



   Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

 
  2016 – ÎN CURS 

Stagiar 

Contabilitate, Audit 
 

Camera Auditorilor Financiari din România 
 
 

2020 

Atestat de studii postdoctorale 

  Programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Contabilitate 

   Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 
Studii finanțate prin proiectul „Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii 
economice - PROGRESSIO”, Cod SMIS 2014+: 125040, Proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6:“Educație și 
competențe”. 
Titlul lucrării: „Cercetare empirică privind evaluarea avantajului competitiv al entităților economice din  
România orientate spre CSR” 
 

Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate / 
         competenţe profesionale dobândite  
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                           / furnizorului de formare 
 

02/05/2019 – 27/07/2019 
Atestat program de formare antreprenorială 
Antreprenoriat; Contabilitate managerială; E-business; Educație financiară; Fiscalitate; Managementul 
cunoștințelor; Strategii manageriale; Leadership. 

   Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Universitatea Valahia din Tărgoviște și Universitatea 1 
Decembrie 1918 din Alba-Iulia 

   Programul a fost prevăzut pentru Competență comună – Competențe antreprenoriale, în cadrul 
proiectului POCU 125040 cu titlul „Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii 
economice - PROGRESSIO.” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6: „Educație și competențe.” 

 

Perioada 28/09/2017 – 01/10/2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs de pregătire profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 9 cursuri tematică audit; 
- 2 cursuri tematică contabilitate; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Camera Auditorilor Financiari din România, Iași 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activităţi de cercetare doctorală în domeniul contabilitate 
Titlul tezei de doctorat: „Rolul informației contabile în optimizarea comunicării economico-financiare a 
entităților economice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formar 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 
 

Perioada 05/2014 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de studii: „Designul suporturilor de curs și implementarea activităților de predare-învățare: 
Designul și implementarea activităților de predare-învățare-evaluare în contextual universitar și 
Optimizarea programelor de învățământ la distanță – designul și elaboararea suporturilor de curs” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
 
 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 
 



Perioada 26/11/2013 – 28/11/2013 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Program de studii: „Utilizarea platformei eLearning AeL și a portalului ePortal” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 
 

Perioada   25/11/2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută
                Disciplinele principale studiate /                    
          competenţe profesionale dobândite 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                             / furnizorului de formare 
 

Program de studii: „Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la 
Distanță - ID” din cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 „Dezvoltarea și implementarea unui 
sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a calității în învățământul superior deschis și 
la distanță pe baza indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate” 
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială Satu Mare și TUV Austria-România 
la Universitatea Ștefan cel Mare” Suceava 
 
10/2013  
Certificat de absolvire  
Program de studii: „Actualizare Ghid al profesorului în Învățământul la Distanță” 

 
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 

 

                                               Perioada 

                   Calificarea / diploma obţinută   

                Disciplinele principale studiate /                    
          competenţe profesionale dobândite 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
                             / furnizorului de formare 

11/02/2013 – 17/02/2013 

Didactician 

Studii postuniversitare: „Didactica specialității predării disciplinelor socioumane și drept” 
 
  Universitatea Politehnică București 
 

Perioada 15/07/2012 – 21/07/2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Program de studii: Summer School „Career Perspectives in Europe, in and outside academia” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Center for doctoral studies, University of Vienna, Spital am Pyhrn, Austria  

Perioada 01/03/2012 – 31/08/2012 

Calificarea / diploma obţinută Bursă doctorală POSDRU 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Stagiu de studii/cercetare/mobilitate academică cu bursă doctorală POSDRU în cadrul proiectului nr. 
77946 „Doctoratul o carieră atractivă în cercetare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  Universita degli Studi di Parma, Italia 
 

Perioada 12/2010 – 01/2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de studii: Curs de specializare - Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. CONSULTING GROUP S.R.L. 

Perioada 02/05/2010 – 15/05/2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire și 10 credite ECTS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de studii: Erasmus Intensive Programme START–RUBIZ „Starting new enterprise in rural 
context” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Technical University in Zvolen, Slovacia – Faculty of Forestry, Departmeny of Forest Economics and 
Management 



  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
 competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

  03/2010 – 06/2010 
  Certificat de absolvire 
  Program de studii: „Comunicare în limba engleză – modul avansați” 
   
  Centrul de formare și perfecționare continuă Vaslui 
 
 
 
  10/2009 – 01/2010 
  Certificat de absolvire 
  Program de studii: „Comunicare în limba engleză – modul mediu-avansați” 
   
  Centrul de formare și perfecționare continuă Vaslui 
 
 
 

  10/2008 – 02/2009 
  Certificat de absolvire 
  Program de studii: „Comunicare în limba engleză – modul Începător” 
   
  Centrul de formare și perfecționare continuă Vaslui 
 
 
 

2006 – 2008  
Diplomă de Master 
Program de studii: „Managementul firmelor de comerț, turism și servicii”, domeniul Administrarea 
afacerilor 
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România – Facultatea de 
Științe Economice și Adminstrație Publică 
 

 
2002 – 2006 
Economist licențiat 
Program de studii: „Contabilitate și informatică de gestiune” 
 
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România – Facultatea de 
Științe Economice și Adminstrație Publică 
 
 

  2002 – 2006 
  Certificat de absolvire pentru încadrarea în învățământ 

Program de studii: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Str. Universităţii, Nr. 13, Suceava, România 
 
 
 
1996 - 2000 
Diplomă de Bacalaureat 
Domeniul de studiu: „Contabilitate” 

 
Liceul Alexandru Vlahuță, Dorohoi, Botoșani 

 

  



Participări la manifestări 
științifice din țară și din 

străinătate   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informații suplimentare despre  
activitatea didactică, științifică 

și de cercetare, precum și 
despre premii sau alte 

elemente de recunoaștere a 
contribuțiilor științifice 

Diplome și certificate de participare obținute prin implicarea la următoarele conferințe, 
seminare și mese rotunde: 
- 07/05/2021 – 08/05/2021: International Conference ”Challenges and Opportunities for a Sustainable 
Development” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 04/08/2020: The 3rd Scientific and Practical International Conference ”Science in the XXI Century: 
Innovative Potential of Development” (UFA, Kazakhstan); 
- 15/05/2020: First International Conference ”Global Ethics - Key of Sustaniability (GEKoS)” 
(București, România); 
- 07/05/2020 – 08/05/2020: The 16th Econonomic International Conference ”New Challenges and 
Opportunities for the Economy” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 01/11/2019 – 02/11/2019:  International Scientific Conference ”Modern paradigms in the 
development of national and world economy” (Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău); 
- 09-10/05.2019: International Scientific Conference ”Vision and foresight of sustainable economic 
policies in the 21st century” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 04/04/2019 – 05/04/2019: International Scientific Conference ”Accounting and accounting education 
in the digital society” (Academia de Studii Economice din Moldova - ASEM); 
- 07/02/2019 – 07/02/2019: Seminarul științific cu tema: ”The impact of digital revolution on accounting 
profession” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 17/05/2018 – 17/05/2018: Seminarul științific cu tema: „Probleme actuale ale contabilității” 
(Academia de Studii Economice din Moldova - ASEM); 
- 04/05/2018: Masa rotundă cu tema: „Criminalitatea economico-financiară de la rețele teritoriale la 
rețele globale” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 22/11/2017: Conferința Științifică Internațională „Provocările contabilității în viziunea tinerilor 
cercetători” (Academia de Studii Economice din Moldova - ASEM); 
- 07/03/2017: Masa rotundă cu tema „Succesul inserției pe piața muncii a absolvenților din domeniul 
financiar-contabil” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 01/07/2016: Seminarul științific cu tema „Probleme actuale în contabilitatea, auditul şi finanţele 
firmelor din România şi R. Moldova" (Universitatea de Științe Politice, Economice Europene 
„Constantin Stere”, Chișinău, R. Moldova); 
- 29/06/2016 – 30/06/2016: Seminarul științific cu tema „Probleme actuale în contabilitatea, auditul şi 
finanţele firmelor din România şi R. Moldova" (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 01/04/2016: International Scientific Conference ”Paradigm of accounting and auditing: national 
realities, regional and international trends” (Academia de Studii Economice din Moldova - ASEM); 
- 15/03/2016: Masa rotundă cu tema: „Oferta educațională a învățământului economic superior din 
Suceava și oportunitățile de pe piața muncii” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 23/06/2014: Masa rotundă cu temele: ”Audit quality of outsourced information technology controls”; 
”Information technology controls quality, audit risk and audit fees”; ”Internal auditors detection process 
and internal deficiencies types” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 10/07/2013 – 13/07/2013: Conferința Internaţională Jean Monnet ”European Research Development 
in Horizont 2020” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 21/06/2013 – 22/06/2013: Conferinţa Internaţională în Ştiinţe Economice din cadrul proiectului 
„Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 30/05/2013 – 31/05/2013: Seminarul internaţional Jean Monnet ”Towards new best practices in the 
management and development of research in EU member states” (Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava);  
- 17/12/2012: Masa rotundă internaţională Jean Monnet ”The role of universities in european 
research” (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceav 
- 06/05/2011 – 07/05/2011: Conferința „Umanism, Educație, Resurse Umane (UERU)” (Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava); 
- 30/03/2011: Conferinţa ”Rethinking business – Accounting creating value” (ACCA - Association of 
Chartered Certified Accountants, București, România). 

 
A. Membru în colective de redacţie ale unor reviste internaţionale sau în colective 
editoriale ale unor edituri naţionale recunoscute CNCSIS / Apartenenţa la asociaţii şi 
organizaţii 
-  ÎN CURS: Președintele Asociației „Smart Research Center (SMART-RC)”; 
- ÎN CURS: Membru în comitetul științific al European Journal of Accounting, Finance & Business 
(http://www.accounting-management.ro/);  
- 20/05/2021: Membru în comitetul de organizare a concursului studențesc internațional „Profesia 
contabilă – o carieră de succes” cu genericul „Contabilitatea – în era provocărilor”, organizat de către 
Academia de Științe Economice a Moldovei și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 
- 05/2021: Membru în cadrul Comisiei de selecție a comunicărilor științifice la Olimpiada Națională a 
Economiștilor în Formare (ONEF) – faza locală; 
- 15/03/2018: Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Provocările 
contabilității în viziunea tinerilor cercetători”, ASEM, Chişinău, Republica Moldova, Ediția a II-a; 

 
 



                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 

- 10/07/2013 – 13/07/2013: Membru în comitetul de organizare al International Conference: 
”European Research Development Horizont 2020", the University Stefan cel Mare Suceava; 
- 03/06/2013: Membru în comitetul de organizare a concursului studenţesc „Profesia contabila – o 
carieră de success”, Ediţia a V-a; 
- 31/05/2013 – 01/06/2013: Membru în comitetul de organizare al workshop-ului: ”Towards new Best 
Practices in the Management and Development of Research in EU Member States”, eveniment care a 
avut loc la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava; 
- 17-18/05/2013: Membru în colectivul de organizare a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, 
secţiunea Finanţe şi Instituţii Financiare, Ediţia a VIII-a, 2013 ce a avut loc la Universitatea Ştefan cel 
Mare, Suceava; 
- 17/12/2012: Membru al comitetului de organizare al Jean Monnet Roundtable, cu tema: “The role of 
universities in European Research”, eveniment organizat în parteneriat cu universiățile Parma (Italia), 
ASEM (Republica Moldova). 
 
B. Premii, diplome și medalii 
B.1. Premii 
  - 2021: Premiul acordat de către UEFISCDI în cadrul programului Resurse Umane - Premierea 
rezultatelor cercetării – Articole - PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-64935; Acordat pentru lucrarea 
„Econometric model for readjusting significance treshold levels through quick audit tests used 
on sustainable companies”, autori V. Grosu, D. Mates, M.L. Zlati, S. Mihaila, M. Socoliuc, M.S. 
Ciubotariu, S.M. Brinzaru, Sustainability 12 (19), 8136, 2020, https://doi.org/10.3390/su12198136; 
 - 2020: Premiul acordat de către UEFISCDI în cadrul programului Premierea rezultatelor 
cercetării –PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-50034; Acordat pentru lucrarea „An empirical analysis of 
stakeholders’ expectations and integrated reporting quality”, autori: C.G. Cosmulese, M. 
Socoliuc, M.S. Ciubotariu, S. Mihăilă, V. Grosu, Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 
3963-3986, 2019, https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1680303; 
 

  B.2. Diplome şi medalii 
  - 22/05/2021: Medalia de Argint la a 13-a ediție a salonului Euro Invent (European Exhibition of 
Creativity and Innovation), eveniment organizat la Iași sub egida Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării; Medalie oferită pentru lucrarea științifică intitulată „Approaches on the methodology of 
the significance treshold in audit through quick tests”, autori: Svetlana Mihăilă, Simona-Maria 
Brînzaru, Veronica Grosu, Marian Socoliuc, Cristina Gabriela Cosmulese și Marius Sorin Ciubotariu; 
- 2020: Medalia de Argint la a 12-a ediţie a salonului Euro Invent (European Exhibition of Creativity 
and Innovation), Eveniment organizat la Iaşi sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Medalie 
oferită pentru lucrarea ştiinţifică intitulată „Empirical study on the relationship between 
stakeholder requirements and the quality of integrated reporting”, autori Cristina Gabriela 
Cosmulese, Marian Socoliuc, Marius Sorin Ciubotariu, Svetlana Mihăilă şi Veronica Grosu. 
- 27/10/2020: Certificatul de Înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor şi Drepturilor Conexe, 
Seria O, Nr. 6698/27.10.2020, ID number 1007600005951, oferit de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova; Acordat pentru lucrarea „Abordări privind 
metodologia pragului de semnificaţie în audit prin intermediul testelor rapide”, autori Svetlana 
Mihăilă, Veronica Grosu, Simona Maria Brânzaru, Marian Socoliuc, Cristina Gabriela Cosmulese și 
Marius Sorin Ciubotariu; 
- 02/12/2019: Certificatul de Înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor şi Drepturilor Conexe, 
Seria O, Nr. 6505/02.12.2019, oferit de către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 
Republicii Moldova; Acordat pentru lucrarea „Empirical study on the relationship between 
stakeholder requirements and the quality of integrated reporting”, autori Cristina Gabriela 
Cosmulese, Marian Socoliuc, Marius Sorin Ciubotariu, Svetlana Mihăilă şi Veronica Grosu 
 
C. Participare în echipe de scriere și depunere de proiecte 
- februarie 2015: Titlu proiect – ”European synergies on development research, education and 
entrepreneurship among graduates of economic studies / EU - SYNERGY”, Call for Proposal 2015 - 
EAC/A04/2014, Erasmus+ Programme, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices - Capacity Building in the field of Higher Education; 
- decembrie 2014:  Titlu proiect de cercetare - „Proiectarea unui model de măsurare a calității 
divulgării informaționale pentru societățile cotate pe o piață reglementată a UE”, Identificator: PN-II-
RU-TE-2014-4 
- octombrie 2014: Titlu proiect: ”Promoting EU values through researches and education university / 
PRO-EU”, Jean Monnet Networks, Call for Proposal 2015 - EAC/A04/2014, Erasmus+ programme 
(2014/C344); 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

- iunie 2013: Titlu proiect de cercetare: „Cercetare aplicativă a ocupării, auto-ocupării şi
antreprenoriatului incluziv pentru tinerii absolvenţi de studii superioare economice din Regiunea Nord-
Est a României”, cod depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2052, din cadrul Programului Parteneriate, 
Subprogram „Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă.” 
 
D. Activitate didactică: 
- 2020 – ÎN CURS: Membru al comisiilor de admitere, de licență și de master din cadrul Facultății de 
Economie, Administrație și Afaceri a Universității Ștefan cel Mare din Suceava; 
- 2019 – ÎN CURS: Membru în cadrul comisiilor de monitorizare a peste 10 doctoranzi; 
- 2016 – ÎN CURS: Coordonator de lucrări de licență și de disertație în cadrul programelor de licență și 
de master din cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri a Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava; 
- 27/05/2021: Coordonator lucrare apreciată cu Premiul pentru aplicabilitate la Competiția de 
Comunicări Științifice din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, Ediția a XV-a,
secțiunea masterat, susținută sub egida Asociației Facultăților de Economie din România (AFER); 
Lucrare: Sandulachi A., Ivaniuc A.L., 2021 - „Model econometric de evaluare a goodwill-ului pentru 
companiile care aplică raportarea integrată”  
 
E. Activitate științifică și de cercetare 
- aprox. 40 de articole științifice indexate în baze de date internaționale (BDI) sau în volumele unor 
manifestări științifice internaționale (ISSN/ISBN), precum și în cadrul volumelor unor manifestări 
științifice recunoscute în țară sau străinătate; 
- 3 cărți, materiale didactice de specialitate cu ISBN în calitate de coautor; 
- 106 citări la nivel internațional și național; 
- director contract de cercetare științifică nr. 25505/21.11.2021 „Sistem integrat de evaluare a 
activității, performanței și riscurilor la S.C. Geodezie Cadastru Moldova S.R.L.”, încheiat între 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și S.C. Geodezie Cadastru Moldova S.R.L., contract în 
valoare de 12.000 euro. 
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Competenţe şi abilităţi digitale 

 
 
 

Competențe de management și 
conducere 

 
Competențe de comunicare și 

interpersonale 

 
  - operare programe de contabilitate: SAGA, WIZ COUNT, NEOSYS, ASIS ERP; 
  - operare programe de raportare și analiză: POWER BI, etc.  
  - Pachetul Microsoft Office (Word, Excel Power Point); Adobe, etc. 
   

- capacitate de planificare, organizare și coordonare a activităților dobândite ca urmare a îndeplinirii 
responsabilităților de organizare, conducere și control a activității financiar-contabile de la locul de 
muncă, precum și a diferitor evenimente și manifestări științifice. 
 

  - deschidere și orientare către munca în echipă și implicit către o comunicare eficientă; 
  - adaptabilitate și transparență în medii colective 
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