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 Nicolae BOBIŢAN 

 

 

Timişoara, Timiş 

     
        

 nicubobitan@yahoo.com 

        nicolae.bobitan@e-uvt.ro 

 

FB  Nicolae Bobiţan   

Sex M | Data naşterii ___________ | Nationalitate română  

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 

 

 

  

 

ianuarie 2007-prezent Conferenţiar universitar 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 

Departamentul de Contabilitate şi Audit, str. Pestalozzi nr.16 

▪ Discipline: Contabilitate financiară, Expertiză contabilă, Consultanţă în contabilitate şi expertiză 

contabilă judiciară, Procedură fiscală 

 

februarie 2002 -ianuarie 2007 Lector universitar 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 

Departamentul de Contabilitate şi Audit, str. Pestalozzi nr.16 

▪ Discipline: Contabilitate financiară, Contabilitate aprofundată,  Control financiar şi Expertiză 

contabilă , Audit financiar, Expertiză contabilă judiciară 

 

februarie 2000 - februarie  2002 Asistent universitar 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 

Departamentul de Contabilitate şi Audit, str. Pestalozzi nr.16 

▪ Discipline: Contabilitate financiară, Control financiar şi Expertiză contabilă, Contabilitatea 

instituţiilor  publice 

 

octombrie 1996-februarie 2000 Preparator universitar 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 

Departamentul de Contabilitate şi Audit, str. Pestalozzi nr.16 

▪ Discipline: Contabilitate financiară, Contabilitate naţională, Bazele contabilităţii 

decembrie 1997-iulie 2005 Diplomă de doctor  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Titlul tezei: Studiu  privind  evoluţia activităţii  de  expertiză contabilă în România,  

coordonator prof. univ. dr. Mihail Epuran 

mailto:nicubobitan@yahoo.com
mailto:nicolae.bobitan@e-uvt.ro
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COMPETENŢE 

PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie 1996-iunie 1997 

 

Diplomă de master 
 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Programul de master: Expertiză contabilă şi evaluări 

 

octombrie 1991-iunie 1996 

 

Diplomă de licenţă 
 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune 

 

septembrie 1987-iunie 1991 

 

Diplomă de bacalaureat 
 

Liceul Economic şi de Drept Administrativ din Alba-Iulia 

Specializarea: Finanţe-Contabilitate 

Limba maternă Română  

  

Limbi străine ÎNŢELEGERE VORBIRE  SCRIERE 

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

Limba engleză B1 B1 A2 A2 A2 

  

Limba franceză B1 B2 B1 B1 B1 

  

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 

Competenţe de comunicare  Bune calităţi de orator, având o capacitate deosebită de concentrare şi atenţie distributivă 

Capacităţi excelente de comunicare şi motivare 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

Teamplayer 

Leadership, spirit organizatoric 

Aptitudini de coordonator, capabil de mobilizarea celor din jurul pentru rezolvarea 

sarcinilor 

Spirit analitic, exigent, cu mare atenţie arătată detaliilor 

Atenţie deosebită arătată optimizării resurselor şi maximizării rezultatelor în activităţile 

desfăşurate 

Ordonat şi punctual 

Persoană de încredere, pe care se poate conta în  rezolvarea sarcinilor 

Competenţe specifice jobului ▪ Experiență relevantă în guvernanța academică. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE   

 

 

  

                 Timişoara,  

                 12 noiembrie 2019 

                                                                                                                                                Nicolae BOBIŢAN 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Information 

processing 

Communicati

on 

Content 

creation 
Safety 

Problem 

solving 

 
PROFICIENT 

USER 

INDEPENDENT 

USER   

INDEPENDENT 

USER   
BASIC USER 

INDEPENDENT 

USER   

 Levels: Basic user  - Independent user  -  Proficient user 

  

 ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  ▪ O bună relaţionare cu mediul academic şi profesional 

Permis de conducere Categoria B 

Publicaţii 

 

 

Prezentări 

 

 

Proiecte 

Conferinţe 

 

Seminarii 

 

Distincţii 

Afilieri 

 

Referinţe 

Cărţi publicate ca unic autor: 9 

Capitole în cărţi: 14 

Manuale şi ghiduri profesionale: 4 

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute: 33 

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale: 6 

Lucrări publicate în reviste recunoscute în ţară: 6 

 

Contract/granturi de cercetare naţională: 4 

Articole/studii de specialitate comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute: 

10 

Lucrări susţinute în cadrul unor conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale: 8 

Participări la congrese, conferinţe, seminarii: 10 

 

 Expert contabil  - Membru CECCAR/GEJ din 2001, Auditor financiar -  membru CAFR din 

2006, consultant fiscal – membru CCFR din 2010 

 

Citări 22 
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Scrisoare de motivare  

a candidaturii pentru un mandat de membru 

în Consiliul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

 

Conf. univ. dr. NICOLAE BOBIŢAN 

Departamentul: Contabilitate şi Audit 

  

Subsemnatul, NICOLAE BOBIŢAN, conf. univ. dr. în cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Departamentul de 

Contabilitate şi Audit, prin prezenta vă fac cunoscută intenţia mea de a candida pentru un mandat 

de membru în Consiliul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, perioada 2020 – 

2024. 

În luna noiembrie 2015 mi-am depus candidatura pentru un mandat de membru al 

Consiliului FEAA, pentru perioada 2016-2020, afirmând atunci, atât în scrisoarea de intenție, cât 

și (sau mai ales) în cele două dezbateri publice, următoarele: 

- mă voi exprima activ asupra modului în care se cere a fi construită relaţia între studenţi 

şi facultate, respectiv între cei care o administrează şi organizaţia din care facem parte, pentru a 

asigura afirmarea valorilor individuale în comunitatea universitară şi crearea unui mediu care să 

permită şi să încurajeze plurarismul, diversitatea şi critica; 

- mă voi implica activ în participarea la îndeplinirea atribuțiilor acestui organism, 

Consiliul Facultăţii, prin promovarea şi încurajarea diversităţii de idei şi opinii; 

- îmi propun ca prin acţiunile şi luările de poziţie pe care le voi avea să reprezint punctele 

de vedere ale colegilor mei asupra tuturor aspectelor în care facultatea ca organizaţie îi va 

percepe pe ei ca şi beneficiari ai măsurilor pe care urmează a le întreprinde; 

- îmi propun să mă implic în a face cele mai adecvate recomandări cu privire la toate 

aspectele care privesc modul în care organizaţia este condusă către atingerea obiectivelor sale, cu 

privire la politicile universităţii cu impact asupra acestor obiective; 

- am declarat toleranță zero față de practicile la limita legalității și mai ales imorale, 

instituite și continuate, de-a lungul timpului în cadrul facultății/universității. 
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 La ceas de bilanț (noiembrie 2019), consider că ceea ce am afirmat am și realizat, lucru 

pe care îl las să fie confirmat atât de către colegii din Consiliul facultății, cât și de către echipa 

Decanat și echipa Rectorat. 

  

Pentru mandatul 2020 – 2024, îmi propun, în primul rând, să nu renunț la implicarea 

activă pentru ca toate deciziile luate în cadrul facultății să fie transparente, principiale și 

nepărtinitoare.  

Consider că este momentul în care trebuie să conștientizăm faptul că mediul academic la 

nivelul facultății ar trebui orientat, pe de o parte către atingerea unor obiective de cercetare 

aplicată, cu adevărată valoare științifică (nu doar pentru realizarea unor standarde minimale), 

prin crearea unor colective de cercetare inter-disciplinare, chiar cu includerea unor studenți cu 

abilități în acest sens, iar pe de altă parte către un proces educațional care să ofere studenților 

competențele necesare pentru integrarea pe piața muncii, și care necesită, în viitorul apropiat, un 

proces de analiză și regândire a planurilor de învățământ. Realizarea acestor obiective vor 

contribui, în mod cert, la menținerea unei facultăți sustenabile, care să ofere societății absolvenți 

capabili să răspundă la problemele curente ale acesteia. Prin urmare, ca membru în Consiliul 

facultății, mă voi implica activ în identificarea celor mai adecvate modalități de atingere a 

acestor obiective. 

 

Astfel, consider prioritară permanenta colaborare și cooperare dintre mediul academic și 

societate, transpusă atât la nivelul procesului educațional, cât și al racordării acestuia la practica 

profesională specifică domeniilor în care îi pregătim pe studenții noștri, dar și în ceea ce privește 

conectarea activității de cercetare, a domeniilor de interes către care să se orienteze aceasta, 

astfel încât să contribuie la soluționarea unor probleme reale și concrete ale domeniului 

profesional și implicit ale viitorilor angajatori ai studenților noștri. 

  

 

 

Timişoara, Conf. univ. dr. Nicolae BOBIŢAN 

12.11.2019  
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DECLARAȚIE 

 

 

 

 

 

 Subsemnatul, conf. univ. dr. Nicolae BOBIȚAN, candidat pentru un mandat de membru 

în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de 

Vest din Timișoara, declar pe proprie răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al 

Securității. 

 

 

 

 

 

 Timișoara,       Semnătura, 

 12.11.2019  


