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Informaţii personale
Nume/Prenume

BOIŢĂ Marius

Adresă

33, Remus, 310092, Arad, România

Telefon

Mobil:

+40745581541

Fax(uri)
E-mailuri

bmarius1963@yahoo.com; bmarius1963@gmail.com; marius.boita@uvvg.ro

Web-site

www.mariusboita.ro

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5067-0243

Naţionalitate

Română

Data naşterii

19.04.1963

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

septembrie 2018 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director Centru de Antreprenoriat - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Dezvoltarea activităților antreprenoriale ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin acțiuni specifice
de consultanță/asistență în afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv formare și perfecționare continuă
a adulților în domeniul antreprenorial; Definirea și promovarea “ofertei antreprenoriale” a Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad; Creșterea notorietății Universității de Vest ”Vasile Golidș” din Arad, ca universitate
comunitară și antreprenorială. Intensificarea legăturilor cu mediul de afaceri și comunitatea locală la nivelul
fiecărei facultăți.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, B-dul. Revoluţiei, nr. 94

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Centru de Antreprenoriat. Dezvoltarea şi promovarea parteneriatelor cu mediul de afaceri şi comunitatea locală,
în sensul creşterii competivităţii economice, susţinerii şi dezvoltării specializării inteligente a sectoarelor socioeconomice, precum şi integrării optime şi la cele mai înalte standarde profesionale a tinerilor absolvenţi pe piaţa
forţei de muncă din România şi spaţiul european.

Perioada

2014 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar dr. - titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Didactică, universitară – coordonator lucrări de licenţă/master, elaborarea şi susţinerea cursurilor, seminarilor şi
proiectelor la disciplinele: Economie Europeană;Economia întreprinderii; Management comercial;
Managementul calităţii; Managementul calităţii totale; Antreprenoriat în comerţ, turism şi servicii; Tehnica
operaţiunilor de turism; Managementul crizelor; Managementul resurselor umane; Marketing internaţional;
Marketing global; Comportament şi cultură organizaţională; Comportamentul consumatorului şi comunicarea de
marketing; Managementul serviciilor turistice; Ecoturism şi turism rural; Managementul operaţiunilor şi logistică;
Managementul logisticii; Metodologia elaborării lucrării de disertaţie; Cercetare ştiinţifică în domeniul
specializării; Cercetare ştiinţifică stagiu practic de specialitate.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie,
Departamentul Ştiinţe Economice, Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 86

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior, activităţi didactice universitare şi de cercetare ştiinţifică

Perioada

2008 - 2013

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar dr. - titular
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Didactică, universitară – elaborarea şi susţinerea cursurilor, seminarilor şi proiectelor la disciplinele:
Managementul serviciilor turistice; Ecoturism şi turism rural; Managementul operaţiunilor şi logistică;
Managementul logisticii; Management financiar bancar; Managementul calităţii; Managementul resurselor
umane; Managementul crizelor; Managementul calităţii; Managementul calităţii totale; Comportament şi cultură
organizaţională; Cercetare științifică în domeniul specializării; Cercetare ştiinţifică stagiu practic de specialitate;
Gestiunea financiară a întreprinderii I şi II; Buget şi trezorerie; Proiecte economice; Pieţe de capital; Eficienţa
Investiţiilor; Audit financiar contabil; Preţuri şi concurenţă; Marketing Internaţional; Marketing global;

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Marketing şi
Administrarea Afacerilor, Arad, str. Mihai Eminescu nr.15

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior, activităţi didactice universitare şi de cercetare ştiinţifică

Perioada

2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Lector drd. - asociat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Didactică, universitară – elaborarea şi susţinerea cursurilor, seminarilor şi proiectelor la disciplinele: Cercetare
ştiinţifică stagiu practic de specialitate; Proiecte economice; Pieţe de capital; Eficienţa Investiţiilor; Audit financiar
contabil; Management financiar bancar;

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice
Arad, str. Cocorilor nr. 55

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior, activităţi didactice universitare şi de cercetare ştiinţifică

Perioada

2013-2017

Funcţia sau postul ocupat

Membru/Responsabil Facultate - Departamentul de Relaţii Internaţionale

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Menţinerea de relaţii parteneriale cu mediul academic şi cu alte instituţii internaţionale

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Responsabil Facultatea de Ştiinţe Economice Arad în relaţia cu Departamentul de Relaţii Internaţionale

Numele şi adresa angajatorului

Universitate de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Perioada

2013-2016

Funcţia sau postul ocupat

Membru în Colegiul de redacţie al revistei Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, seria Ştiinţe Economice

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Redactare, corectare, culegere, consultanţă

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Publicaţie categoria B+, indexată în DOAJ, ProQuest, CEEOL

Numele şi adresa angajatorului

Universitate de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada

2013-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Redactor şef al revistei de cercetare şi studiu Economica, seria Licenţă şi Master

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Redactare, corectare, culegere, consultanţă

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Licenţă - Master

Numele şi adresa angajatorului

Universitate de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada

2012 - 2019

Funcţia sau postul ocupat

Director

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Program de studiu: Administrarea afacerilor în turism şi servicii

Numele şi adresa angajatorului

Universitate de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice
Arad, str. Mihai Eminescu nr.15

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Masterat

Perioada

2012 - 2016

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator/responsabil

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitate de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice
Arad, str. Mihai Eminescu nr.15
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cerc studenţesc Antreprenoriat

Perioada

05.08.2011 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Inspector grad Superior, clasa I

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Inspecţie fiscală

Numele şi adresa angajatorului

MFP/ANAF/DGAMC, Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, corp A, Sector 3

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitatea de inspecţie fiscală
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC)

Perioada

01.10.2009 – 08.04.2011

Funcţia sau postul ocupat

Şef serviciu/ Şef Birou

Activităţi şi responsabilităţi
principale

De conducere, coordonare

Numele şi adresa angajatorului

MFP/ANAF/ANV Bucureşti-DJAOV Arad

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Inspecţie fiscală şi control ulterior/Autorizări

Educaţie şi formare
Perioada

februarie 2017 – octombrie 2017

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Expert negociator în relaţia cu partenerii sociali

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

AGER – Filiala Vâlcea & Uniunea Judeţeană a CNSLR Frăţia - Vâlcea

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Program de perfecţionare

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Perioada

iunie 2015 – mai 2016

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Post doctorat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”
Şcoala postdoctorală de Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de studii postdoctorale

Perioada

2013

Calificarea / diploma obţinută

Certificat absolvire - Modul de Formare „Promotori şi Facilitatori ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
(SUERD) în raza polului de dezvoltare regională Arad”

Disciplinele principale studiate / Formare pentru Promotori şi Facilitatori ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) în raza polului de
competenţe profesionale
dezvoltare regională Arad.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în parteneriat cu Academia
Română şi Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perfecţionare profesională

Calificarea / diploma obţinută

Certificat absolvire

Perioada

2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat absolvire - Curs Formator, cod COR 241205

Disciplinele principale studiate / Realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, marketing-ul formării, proiectarea şi
competenţe profesionale
organizarea programelor de formare, evaluarea şi asigurarea calităţii programelor şi a strategiilor de formare.
dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perfecţionare profesională

Calificarea / diploma obţinută

Certificat absolvire - Formator

Perioada

2005-2009

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Doctorat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

USAMVB Timişoara – Facultatea de Management Agricol

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Doctor (Teza - „Impactul politicii vamale asupra agriculturii româneşti”)

Perioada

2007-2008

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Modul Psiho-pedagogic
Program de perfecţionare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Departamentul de pregătire a personalului didactic
Universitatea Vasile Goldiş din Arad

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Perioada

2007

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Expert - Evaluator bunuri mobile

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Program de perfecţionare

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Perioada

2006

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

ECDL- Abilităţi de conducere a computerului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

ECDL România

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Program de perfecţionare

Calificarea / diploma obţinută

Certificat absolvire

Perioada

2005-2006

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Master
Managementul şi Finanţarea în Administraţia Publică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Facultatea de Ştiinţe Economice

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Master
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Perioada

2004

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Dezvoltarea Competenţelor Profesionale Specifice în Domeniul Vamal
Program de perfecţionare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Institutul Naţional de Administraţie

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Perioada

2003-2004

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Master
Managementul Financiar – Contabil şi Juridic al Firmei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitate de Vest Vasile Goldiş din Arad,
Facultatea de Ştiinţe Economice

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Master

Perioada

2002

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Economist Licenţiat
Management Financiar Contabil

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Vest din Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educaţie şi învăţământ superior

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă - Economist

Aptitudini şi
competenţe personale
Română

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Limba Engleză

C3

ȋncepător

C3

ȋncepător

C3

ȋncepător

C3

ȋncepător

Limba Rusă

C2

eficient

C2

eficient

C2

eficient

C2

eficient

Exprimare scrisă

C3 ȋncepător
C2

eficient

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Capacitate de adaptare rapidă la condiţii noi de muncă şi echipă nouă; Capacitate de a comunica eficient, de a
pregăti, susţine şi prezenta cursuri, seminarii, studii de caz; Negociere; Tenacitate; Adaptabilitate şi dinamism;
Responsabilitate; Seriozitate; Creativitate; Spontaneitate; Perseverenţă; Spirit de observaţie; Spirit de Iniţiativă;
Atenţie distributivă, Capacitate de concentrare; Abilitatea de a lucra în condiţiile unor restricţii de timp şi de stres;
Foarte bune capacităţi analitice, de abstractizare şi de sinteză.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Director Centru de Antreprenoriat din cadrul Universitǎţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad;
Director al Programului de studiu Administrarea afacerilor în turism şi servicii – Masterat;
Director-coordonator de proiecte de cercetare-dezvoltare;
Preşedinte comisie corectare lucrǎri Licenţǎ;
Preşedinte organizare Workshop;
Decan de an - Licenţă;
Decan de an – Master;
Editor - volum conferinţǎ/simpozion;
Redactor şef al revistei de cercetare şi studiu Economica, seria licenţă şi master a Universitǎţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice
■ Membru titular al Academiei Române - Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Filiala
Timişoara;
■ Membru comisia de soluţionare a contestaţiilor, la proba scrisă – Licenţă;
■ Membru supleant al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic - Consorţiul
regional Vest;
■ Membru în Departamentul Ştiinţe Economice şi Tehnice;
■ Membru în comisia pentru recenzia lucrărilor de licenţǎ şi disertaţie;
■ Membru comisie disertaţie;
■ Membru comisie pentru relaţia Facultăţii de Ştiinţe Economice cu mediul de afaceri;
■ Membru în Colegiul de redacţie al revistei Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, seria Ştiinţe
Economice, publicaţie categoria B+, indexată în DOAJ, ProQuest, CEEOL;
■ Membru colaborator la Revista SEA - Practical Application of Science;
■ Membru în comitetul de organizare Workshop;
■ Membru în echipa de implementare a proiectelor: Junior Achievement Romania (JARomania); HEInovate
2016- 2018 şi ATELIER DIGITAL
■ Membru al consiliului de redacţie/comitetului de revizuire/al grupului de experţi al revistelor şi
conferinţelor de cercetare Akademika Nusa Internasional;
■ Coordonator cerc studenţesc Antreprenoriat;
■ Coordonator sesiune de comunicări în cadrul Conferințelor Internaţionale – secţiunea studenţi - UVVG;
■ Referent ştiinţific – cărţi/articole;
■ Organizator şi iniţiator de acţiuni;
■ Tutore/coordonator discipline;
■ Îndrumător de licenţă;
■ Îndrumător de disertaţie;
■ Îndrumător de practică;
■ Lector formator;
■ Planificarea, gestiunea şi coordonarea proiectelor;

Competenţe şi aptitudini
tehnice

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Competenţe şi aptitudini tehnice de consultanţă, îndrumare şi control în domeniul Fiscal – Vamal; Analiză
diagnostic în proiecte de evaluări a bunurilor mobile; proiectarea şi managementul structurilor tehnicoeconomice şi informatice.
Competenţe şi aptitudini în utilizarea programelor PC:
■ Permis european de conducere a computerului – ECDL Start;
■ Windows;
■ Microsoft Office;
■ Internet;
■ Lotus;
■ Asycuda;
■ EMCS;
■ NSEA;
■ Argus;
■ Pheonix;
■ Clynx;
■ Info Fisc;
■ IDEA;
■ creare baze de date.
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◙ ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
■ Datele sunt expuse/detaliate ȋn „Lista de Lucrări”.

Alte competenţe şi
aptitudini

1. Cărţi/cursuri/ghiduri/capitole publicate: 25
■ Cărţi publicate în edituri recunoscute internaţional: 1
■ Cărţi publicate în edituri recunoscute naţional (CNCSIS): 18
■ Cursuri publicate în edituri recunoscute naţional (CNCSIS): 1
■ Ghiduri publicate în edituri recunoscute naţional (CNCSIS): 1
■ Capitole publicate în edituri recunoscute naţional (CNCSIS): 4
2. Articole/studii publicate: 171
■ Articole indexate ISI: 1
■ Articole publicate în cadrul unor conferințe indexate ISI Proceedings): 6
■ Articole/studii publicate în volume/reviste de specialitate (cu ISSN/ISBN): 120
■ Articole/studii publicate în ziare naţionale/locale: 44
3. Participări la Manifestări Ştiinţifice recunoscute Naţional şi Internaţional/Workshopuri: 128
4. Citări în lucrǎri post dr./dr./articole/reviste indexate de o bază de date internaţională recunoscută: 36
5. Referent/Recenzor ştiinţific la cărţi publicate în edituri recunoscute naţional (CNCSIS): 5
6. Organizator manifestări ştiinţifice naţionale, (simpozion, workshop, masa rotundă, webinar, etc.): 17
7. Editor - volum conferinţǎ/simpozion: 1
8. Moderator Conferinţǎ/Workshop/Simpozion/Webinar: 17
9. Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie, pe bază de contract: 58
10. Premii/Distincţii/Nominalizări: 10
◙ Asociaţii profesionale:
■ membru titular al Academiei Române - Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii
(CRIFST), Filiala Timişoara;
■ membru AIREPME (Asociaţia Internaţională de Cercetare în Antreprenoriat şi IMM-uri) - Franţa;
(http://www.airepme.org/index.php?action=section&id=41&lang=fr#B)
■ membru al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
■ membru AGER (Asociaţia Generală a Economiştilor din România);
■ membru ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România) în calitate de expert evaluator de bunuri
mobile;
■ membru Fundaţia Română pentru inteligenţa afacerii – SEA, în calitate de contribuitor afiliat;
■ membru Centrul de Cercetare Ştiinţifică, Departamentul Marketing – Administrarea Afacerilor, Facultatea de
Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad;
■ membru în Colegiul de redacţie al revistei Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, seria Ştiinţe Economice,
publicaţie categoria B+, indexată în DOAJ, ProQuest, CEEOL;
■ membru/lector formator în cadrul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică
Locală Timişoara, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
■ membru al Biroului de Mediere Arad – UNMR (Uniunea Naţională a Mediatorilor din România), ca şi
consultant în cazurile de mediere a disputelor sau conflictelor, de natură economică sau fiscală;
■ membru de onoare al Asociaţiei Judeţene a Detectivilor Particulari Arad, în calitate de consultant în speţele
detectivilor particulari, care sunt de natură economică sau fiscală;
■ membru de onoare al Editurii Concordia, ȋn calitate de consultant ştiinţific la editarea lucrărilor ştiinţifice, cu
caracter economic şi fiscal;
■ membru de onoare al Asociaţiei Judeţene Sportul Pentru Toţi - Gorj, în calitate de consultant la elaborarea
proiectelor din programul de activităţi al AJSPT Gorj;
■ membru în comitetul de organizare, Conferinţa Internaţională „Zilele Academice Arădene”, ediţia a XX- a,
2010, Facultatea de Ştiinţe Economice;
■ redactor colaborator al paginii Economic al ziarului Jurnal Arădean;
■ redactor colaborator al paginii Economic din săptămânalul „Şapte Zile“;
■ redactor colaborator al paginii Economic din publicaţia „Satul Meu“.

Competenţe şi
aptitudini artistice
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■ competenţe editoriale şi jurnalistice.
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■ B (1985)

Permis de conducere

Informaţii suplimentare ■ Expert negociator în relaţia cu partenerii sociali;
■ Expert evaluator bunuri mobile – ANEVAR;
■ Lector Formator.

Titluri/Premii/Distincţii/ ■ Titlu onorific - Ambasador Emerit al Spiritualităţii Româneşti Contemporane, în semn de ȋnaltă apreciere şi
Diplome/Nominalizări recunoaştere publică a Palmaresului Profesional de Excepţie, dedicat necontenit propăşirii spirituale şi progresului

societăţii româneşti contemporane, pentru promovarea valorilor tradiţionale, responsabilitate socială şi virtute
civică, ONG Eco – Europa, Platforma Naţională de Premiere a Excelenţei, Personalităţi de Top, Elite
contemporane, 2021;
■ Diplomă, Gala Premiilor Academice 2020 – Secţiunea: Parteneriat antreprenorial de succes;
■ Diplomă de Onoare, pentru implicarea şi susţinerea ȋnvăţământului poştal la nivel Universitar, 2018, Școala de
vară a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” Timișoara ;
■ Diplomă, Gala Premiilor Academice 2017 – pentru contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru cartea, cu titlul Cercetări privind potenţialul eco-bio-geo
economic a turismului rural şi balnear în judeţul Arad;
■ Nominalizare în Dicţionarul Personalităţilor din România - Biografii contemporane, Ediția 2016, ONG Eco Europa, Redacţia Romanian Biographic Institute, pp/62;
■ Nominalizare, Gala Premiilor Academice 2013 – Secţiunea: Cărţi publicate în edituri de prestigiu din străinătate;
Impact of customs policy on romanian agriculture;
■ Premiu de excelenţă pentru întreaga activitate profesională şi pentru contribuţia la înfiinţarea şi dezvoltarea
Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest „ Vasile Goldiş” din Arad, 2012;
■ Diplomă, Gala Premiilor Academice 2011 – pentru contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru cartea, cu titlul Marile provocări ale turismului rural şi balnear
în judeţul Arad;
■ Diplomă, Gala Premiilor Academice 2011 – pentru contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru cartea, cu titlul Impactul Politicii vamale asupra agriculturii
româneşti;
■ Diplomă, Gala Premiilor Academice 2011 – pentru contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru cartea, cu titlul Turismul rural în sec. XXI;

Anexe

Lista de lucrări ştiinţifice elaborate şi susţinute în cadrul unor manifestări ştiinţifice şi publicate (cărţi, articole,
proiecte de cercetare). – la cerere
Conf. univ. dr. Boiţă Marius
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