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Curriculum vitae 

Informaţii personale

Nume / Prenume SAVU LUCIAN DOREL
Adresa Aleea Sudului nr.26, CP 547365, sat Livezeni, com.Livezeni, jud. Mureş, România
Telefon +40265266339
E-mail lucian.dorel.savu@gmail.com; lucian.savu@asirom.ro

Cetăţenia Română

Data naşterii 19 august 1959

Experienţa profesională

Perioada martie 1998– prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, lector universitar doctorand, lector  universitar doctor, 

conferenţiar universitar doctor. 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
În perioada martie 1998- martie 1999, ca asistent universitar, am susţinut 
seminarii la disciplina Bazele contabilităţii (titular disciplină, prof.univ.dr. Dumitru 
Matiş); în perioada martie 1999-sept.2009, ca lector universitar, am fost titularul 
disciplinelor: Tehnica şi Evidenţa Operaţiunilor Bancare (1999-2000), Monedă şi 
Credit (2000-2007 şi 2008- prezent), Evaluarea Întreprinderii (2000- 2013), 
Produse si servcii bancare (2013-prezent), Inginerie financiara (2013-prezent). 
După obţinerea titlului de doctor, susţin în cadrul studiilor masterale disciplinele: 
Controlul Procesului Bugetar (2006- 2009), Standardele Internaţionale de 
Contabilitate (IAS-IFRS) în contextul Guvernanţei Corporatiste (2008- 2013), 
Asigurări şi Reasigurări în context european (2008-2009), Guvernanta corporativa 
(2013-prezent). 
Alte activităţi şi responsabilităţi: publicarea de cursuri universitare, coordonare de 
lucrări de licenţă şi disertaţie (în perioada 1999-2016 am coordonat peste 250 
asemenea lucrări), participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, director contracte de 
cercetare, presedinte/membru  în Comisii de Licenţă, presedinte/membru  în 
Comisii de Disertaţie membru în Comisia de analiză a programelor analitice. 
Începând cu anul universitar 2009-2010 ocup postul didactic de conferenţiar 
universitar, din Statul de funcţii al Facultăţii de Ştiinţe Economice, disciplinele 
Evaluarea întreprinderii şi Monedă şi Credit.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”,  Str. Bodoni Sandor Nr.3-5, 540545, Târgu-
Mureş

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Învăţământ universitar

Perioada decembrie 2006-iunie 2015
Funcţia sau postul ocupat Director sucursala Mures, 04.12.2006-11.05.2010; Director regional Regiunea 1-

TRANSILVANIA coordonare activitate 12 sucursale)- 12.05.2010-17.04.2012; 
Director retea vanzari (coordonare activitate 20 sucursale din Transilvania, Banat 
si Oltenia)-18.04.2012-31.12.2013; Director retea vanzari (coordonare activitate 
14 judete din Transilvania)-01.01.2014 -30.06.2015;
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Coordonarea unei echipe formată din peste 200 persoane cu contracte de muncă 
şi peste 1200 persoane cu contracte de colaborare, în domeniul asigurărilor 
comerciale, întocmire planuri de măsuri şi acţiuni/monitorizarea lunară a încadrării 
în parametrii bugetari prognozaţi,

Numele şi adresa angajatorului SC ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP 
S.A., Bd. Carol I Nr. 31-33, cod 020912, Sector 2, Bucureşti, România.

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Asigurări

Perioada aprilie 2006 – martie 2011
Funcţia sau postul ocupat Administrator unic, numit prin Hotărârea AGA  nr.2/ 14.03.2006 a S.C. ASFAMUR 

Târgu-Mureş
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
Reglementarea financiară şi juridică a asocierii dintre SC ASFAMUR SRL (entitate 
aparţinând Consilului Local Tg. Mureş) şi SC ASPHAROM SRL Tg. Mureş 
(entitate privată).

Numele şi adresa angajatorului SC ASFAMUR SRL, Piaţa Victoriei nr.1-3, CP 540026, Târgu-Mureş, jud. Mureş.
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate
Management financiar

Perioada 1994-2001 şi 2005-2008

Funcţia sau postul ocupat Administrator, director 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
Coordonarea elaborării de studii de consultanţă în regim contractual (bugete de 
venituri şi cheltuieli, cash- flow-uri, planuri de afaceri, studii de fezabilitate) pentru 
companii care au contractat credite pentru investiţii, acordare de asistenţă 
financiară pentru companii aflate în procedura de reorganizare sau lichidare 
voluntară, coordonarea şi realizarea efectivă de lucrări de evaluare a unor 
companii, activităţi de contabilitate şi consultanţă în domeniul fiscal. 

Numele şi adresa angajatorului SC FINCONSULT SRL, Aleea  Sudului nr.26, CP 547365, sat Livezeni, 
com.Livezeni, jud. Mureş, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de consultanţă pentru afaceri 
şi management, activităţi de contabilitate şi consultanţă în domeniul fiscal.

Perioada    2002-2007

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar- cadru didactic asociat. 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
În perioada 2002-2004, am predat disciplina Buget şi Fiscalitate, în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, specializarea Drept  
administrativ, zi; în anii universitari 2004-2005 şi 2005-2006 am predat  în cadrul 
masterului MANAGEMENTUL AFACERII disciplina Instituţii bancare, iar în anul 
universitar 2006-2007 am predat  la secţia FINANŢE-BĂNCI disciplina Evaluarea 
afacerilor.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petru Maior”, Str. Nicolae Iorga , nr.1, CP 540088, Târgu-Mureş
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate
Învăţământ universitar

Perioada   Aprilie 2001- Martie 2005
Funcţia sau postul ocupat Director General

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Colectarea şi administrarea veniturilor statului; coordonarea activităţii de control 
fiscal; urmărirea elaborării şi avizarea bugetelor locale anuale; implementarea 
sistemului şi a structurilor de administrare a impozitului pe venitul global;

Numele şi adresa angajatorului DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLCE MUREŞ, Strada Gh. Doja, nr. 
1-3, CP 540015, Tg.Mureş, jud. Mureş.

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Administraţie publică

Perioada Ianuarie 1999-Martie 2000
Funcţia sau postul ocupat Director economic
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Întocmirea şi urmărirea realizării planului de afaceri şi strategiei de valorificare a 
fondului locativ al Consiliului Local Tg.Mureş, prin compania înfiinţată special 
pentru acest scop, coroborat cu rentabilizarea unui asemenea serviciu public de 
interes local; coordonarea activităţii financiar-contabile, întocmirea situaţiilor 
financiare trimestriale, semestriale şi anuale, întocmirea proiectelor de buget şi a 
execuţiei bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli.

Numele şi adresa angajatorului SC LOCATIV S.A. TÂRGU-MUREŞ, str. Bartok Bela nr.2/A, CP 540035, 
Tg.Mureş, jud. Mureş

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Contabilitate ; administrare fond locativ de stat.

Perioada Aprilie 1997- Februarie 1998
Funcţia sau postul ocupat Director economic

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

În perioada 1997 – 1998, în calitate de director economic al S.C. Pharmatech 
România S.R.L., societate producătore de antibiotice generice, am coordonat 
implementarea sistemului financiar contabil şi informaţional adaptat nevoilor 
operaţionale şi de informare a managementului societăţii, realizând totodată şi 
evaluarea acestei societăţi la solicitarea acţionariatului; coordonarea activităţii 
financiar-contabile, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale, semestriale şi 
anuale, întocmirea  documentaţiilor de credit.

Numele şi adresa angajatorului SC PHARMATECH ROMANIA SRL, Strada Livezeni nr.7/A, CP 540472, Targu-
Mures, jud. Mures.

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Contabilitate, management financiar

Perioada Octombrie 1990- Aprilie 1997
Funcţia sau postul ocupat Inginer, Şef serviciu tehnic, Şef atelier, Director adjunct

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Inginer chimist, responsabil cu elaborare tehnologii şi preţuri (octombrie 1990- 
octombrie 1991); Şef serviciu tehnic, coordonare activităţi producţie şi întocmire 
documentaţii tehnice produse noi (noiembrie 1991-martie 1992); Şef atelier, 
coordonare activitate producţie geamuri şi oglinzi, elaborare documentaţii tenice 
preţuri, dezvoltare-implementare produse noi (aprilie 1992-octombrie 1993); 
Director adjunct, coordonare activitate producţie ţesături, geamuri-oglinzi, mase 
pla, stice, întocmire documentaţii tehnico-economice şi de avizare produse noi, 
întocmire documentaţii de credit, coordonare program de privatizare prin 
participarea la realizarea documentaţiei specifice, inclusiv a raportului  de 
evaluare a companiei, întocmire situaţii financiare lunare, trimestriale, semestriale 
şi anuale pentru anii financiari 1994, 1995, 1996 (noiembrie 1993-aprilie 1997).

Numele şi adresa angajatorului SC IND LOC PRES S.A., str.Şoimilor nr.18, CP 540282 Tg. Mureş, jud. Mureş.
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate
Inginerie, managementul producţiei, financiar-contabilitate 

Perioada Martie 1985-Octombrie 1990
Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar, inginer chimist, cercetător ştiinţific

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Elaborare de documentaţii tehnico-economice şi de avizare tehnologii şi produse 
noi bazate pe utilizarea materialelor compozite (răşini poliesterice nesaturate 
armate cu fbre de sticlă), elaborare tehnologii noi materializate în brevete de 
invenţie(titular al brevetului de invenţie nr.97262/1989, Compoziţie pe bază de 
poliesteri destinată prelucrării prin transfer de masă ). Participant în echipa de 
cercetare şi implementare a tehnologiei de presare la cald a materialelor 
compozite pe bază de răşini poliesterice nesaturate armate cu fibră de sticlă(pre-
preg) pentru caroseria autoturismului de mic litraj DACIA 500.

Numele şi adresa angajatorului INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PRELUCRAREA CAUCIUCULUI ŞI 
MASELOR PLASTICE BUCUREŞTI- filiala PRODCOMPLEX Tg. Mureş, str. Gh. 
Doja nr. 177, CP 540210, Tg. Mureş

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Cercetare tehnologică aplicativă 

Perioada Septembrie 1984 – Martie 1985
Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

       -

Numele şi adresa angajatorului FABRICA DE ANVELOPE LUDUŞ, str. 1 Mai nr.40, CP 545200, Luduş, jud. 
Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Prelucrarea cauciucului

Educaţie şi formare
Perioada 1998-2005

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie
Domnii principale studiate / 

competenţe dobândite
Domeniul principal de  studiu: Finanţe

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Perioada Mai  2004
Calificarea / diploma obţinută Lector formator al CECCAR   

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Evaluarea întreprinderii

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 
ROMÂNIA

Perioada Iulie 2003
Calificarea / diploma obţinută Certificat Evaluare Bunuri Mobile

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Domeniul principal de studiu: Evaluare/ Evaluare bunuri mobile

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

ANEVAR (ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA)

Perioada Iulie 2002
Calificarea / diploma obţinută Certtificat de absolvire “Marketing International, Marketing Strategic si Negocieri “ 

al Academiei de Studii Economice Bucuresti, Centrul Româno-American de 
excelenţă în Afaceri”

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Marketing

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Academia de Studii Economice Bucuresti, Centrul Româno-American de 
excelenţă în Afaceri

Perioada Iunie 2002
Calificarea / diploma obţinută Effective Marketing Systems Training Course

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Marketing

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Southern Connecticut State University

Perioada Mai  2002
Calificarea / diploma obţinută Modern Manegement Concepts & Techniques Seminar  

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Management
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

The United States Department of the Treasury and The Ministry of Public Finance 
, curs organizat  de Ministerul Finanţelor Publice din România, Oradea, 22-24 mai 
2002.

Perioada Aprilie   2001
Calificarea / diploma obţinută Lector formator al CECCAR   

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Standarde Internaţionale de Contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 
ROMÂNIA

Perioada Septembrie 2000
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului LOCUINŢE PENTRU TOŢI CETĂŢENII 

ROMÂNIEI

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Competenţă managerială pentru serviciile publice de interes local

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PROFESIONALĂ ŞI PATRONALĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ DIN ROMÂNIA (ANPPGCL) – CENTRUL DE 
PERFRCŢIONARE ŞI ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ BUCUREŞTI

Perioada Iunie  2000
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului MANAGEMENT GENERAL

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Competenţă managerială pentru serviciile publice de interes local

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PROFESIONALĂ ŞI PATRONALĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ DIN ROMÂNIA (ANPPGCL) – CENTRUL DE 
PERFRCŢIONARE ŞI ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ BUCUREŞTI

Perioada      2000
Calificarea / diploma obţinută Expert Contabil   

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal, evaluare financiară 
şi patrimonială.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 
ROMÂNIA

Perioada       1997
Calificarea / diploma obţinută Atestat de Evaluator

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

Domeniul principal de studiu: Evaluare bunuri imobile, evaluare de  întreprinderi.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

ANEVAR (ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA)

Perioada    februarie 1997
Calificarea / diploma obţinută Economist

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

 Finanţe- Bănci- Contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
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Perioada    1992-1996
Cursuri universitare în domeniul Economie

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

 Finanţe- Bănci- Contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş

Perioada    1979-1984
Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

 Chimie- Tehnologia Compuşilor Macromoleculari

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Institutul Politehnic Gh. Asachi  Iaşi, Facultatea de Tehnologie Chimică

Perioada     1974-1978
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite

 Prelucrarea lemnului

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare

Liceul de Matematică-Fizică Topliţa, judeţul Harghita.

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris

Nivel european (*) Abilităţi de 
ascultare

Abilităţi de 
citire

Interacţiune Exprimare

Engleză
C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2

Utilizator 
independen

t
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale - spirit de echipă format în calitatea de coordonator/ membru în peste 20 de 
echipe care au participat  şi participă la realizarea de contracte de cercetare, 
de proiecte şi de studii;

- o bună capacitate de comunicare obţinută, în special, ca urmare a experienţei 
mele de la catedră, dar şi ca manager în ultimii 15 ani. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

- competenţe de leadership obţinute atât în calitatea mea de manager în 
cadrul unor entităţi economice şi administrative, cât şi în calitatea de cadru 
didactic:
- spirit organizatoric, competenţă dobândită prin organizarea şi 
monitorizarea activităţilor în companiile şi structurile administrative în care am 
deţinut funcţii de conducere;
- experienţă bună a managementului de proiect, dobândită în calitatea mea 
de coordonator şi membru în mai multe echipe de cercetare, începând încă din 
anii 1985-1990 (cercetător ştiinţific, membru al colectivului de cercetare din cadrul 
ICPCMP Bucureşti), continuând cu coordonarea şi realizarea  de documentaţii de 
credit , toate obţinând finanţare de la instituţii de credit naţionale şi internaţionale.  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului

 o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, 
PowerPointTM );

 cunoştinţe primare în domeniul bazelor de date.



7

Permis de conducere Categoria B

Alte activităţi  SENATOR DE ONOARE AL UNIVERSITĂŢII „ BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-
NAPOCA, 2008-2012;

 Membru al Consiliului de Administraţie la R.A .AQUASERV Tg. Mureş 
(operator regional de distribuire a apei, sub autoritatea Consiliului Local al 
municipiului Tg. Mureş), 2003-2006 ;

 Membru al Consiliului de Administraţie la SC IMATEX SA Tg.Mureş, din 
partea SIF   Transilvania, 1999- 2000;

 Administrator unic al S.C. ASFAMUR SRL Târgu-Mureş (companie aflată 
în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş), desemnat prin 
Hotărârea Adunării generale A asociaţilor nr.6 din 23.06.2009; 2006-2011;

 Preşedintele Comisiei de Negociere desemnată prin Hotărârea nr.  
256/11.07.2007 a Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş; 2007-2008;

 Preşedinte al Comisiei speciale pentru efectuarea operaţiunilor necesare 
reactivării funcţionării SC ASFAMUR SRL şi încheierea unui contract de 
mandat (HCLM nr. 201/ 13 noiembrie 2008); 2008-2009.

 Presedinte al Comisiei de Disciplina CECCAR-filiala Mures, febr.2016-
prezent

 Expert contabil, membru CECCAR, din 1998; 

 Membru în Consiliul Superior Al CECCAR-România, 2006-2010;

 Evaluator, membru ANEVAR 1996-2014;

 Consultant Fiscal, membru CCF din 2011;

Lucrări publicate/contracte de cercetare si consultanta financiara:
 autor a 2 carti in specialitatea evaluarea intreprinderii;
  coautor a 2 carti-culegeri de teste pentru examene de licenta finante- 

banci;
  autor a 5 cursuri universitare;
  autor si coautor a 36 articole de specialitate sustinute si/sau publicate in 

cadrul unor conferinte nationale si internationale;
 Director grant de cercetare: 1
 Membru proiecte si granturi cercetare: 5
 Director contracte consultanta derulate prin SC FINCONSULT SRL: 17

Autor al unui Brevet de invenţie (nr.97262/1989) „Compoziţie pe bază de 
poliesteri destinată prelucrării prin transfer de masă”

 Lucian-Dorel SAVU


