
 

 

 

Curriculum vitae  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Costache, Maria  

Adresă(e) B-dul Ghencea, nr. 34, bl. C-65, ap. 48, sector 6, Bucureşti, 061695 Ro  

Telefon(oane)  Mobil: 0744 813 424 

Fax(uri)  

E-mail(uri) mcost@snspa.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 1 octombrie 1954 

  

  

Poziţia vizată DIRECTOR DEPARTAMENT DE MANAGEMENT ,FAC.DE 

MANAGEMENT-SNSPA 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1.01.2012-PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Conf. Univ. Dr. Ec. - Titular curs 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Contabilitate financiara,Bazele contabilitatii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Facultatea de Management-SNSPA 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Titular cursuri  si seminarii de  Bazele contabilitatii si Contabilitate 

Financiara.Management financiar,Analiza economico-financiara 

  

Perioada 1996 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conf. Univ. Dr. Ec. - Titular curs 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proces bugetar şi fiscalitate europeană. Control financiar şi audit 

public,Contabilitate europesna,Instrumente  financiare ale guvernarii. 

Audit public intern 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Facultatea de Administraţie Publică – Şcoala Naţională de Studii Politice 

şi Administrative, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Membru in Consiliul Facultatii, 

Membru in Senat:2002-2008. 

DGA:2001-2002 

Titular Cursuri universitare –Specializarea Administratie Europeana-

Audit public intern; Titular cursuri master : Spaţiul Public 

European,Studii administrative Europene,Puterea Executiva -PEX 

  

Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat SECRETAR STIINTIFIC AL SENATULUI  SNSPA 



Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitatea stiintifica a SNSPA si  activitatea de cercetare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SNSPA 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Functie de conducere 

  

Perioada 2004-2010 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT -IROMA 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Conducerea Departamentului 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SNSPA 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Functie de conducere 

  

  

Perioada 2005 - 2010  

Funcţia sau postul ocupat Titular Modul Managementul financiar şi bugetar în Administraţia 

Publică 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Expert – consultant în strategie şi previziuni financiare 

Formator în managementul financiar şi bugetar, Analiza 

financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

B&S Europe în parteneriat cu INA Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Adaptarea tinerilor profesionişti la nevoile de reformă ale funcţiei 

publice, PHARE RO 2006/018-147.01.03.01.05 

  

Perioada  2006 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Titular Modul Managementul financiar şi bugetar în Administraţia 

Publică 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Expert – consultant în strategie şi previziuni financiare 

Formator în managementul financiar şi bugetar. Analiza financiara a 

proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu, 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

B&S Europe în parteneriat cu INA Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Manageri punblici – Program de formare specializată în administraţie 

publică, PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 

  

Perioada 2008 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Formare – management financiar şi bugetar, Analiza financiara a 

proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu, 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Institutul Naţional de Administraţie 



Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Management financiar şi bugetar, Analiza financiara a proiectelor de 

investitii-metoda cost-beneficiu,Management financiar  (pentru înalţi 

funcţionari publici, tineri manageri, specialişti în administraţia publică) 

  

Perioada 1990 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT CONSULTANT 1 A,Director de programe în 

management financiar şi contabil 

Director general administrativ (2002 - 2003), Conferenţiar 

Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonare proiecte internaţionale în management financiar şi 

contabilitate; 

Consultanţă; 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu, 

Elaborare manuale de specialitate. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

IROMA– Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 

Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Functie de conducere .Învăţământ  Postuniversitar 

  

Perioada 2005 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Instruire - management financiar în instituţiile publice, managementul 

prin proiecte, bugetarea programelor, planificare financiară şi bugete 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

CRFCAPL – FORDOC în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Program de instruire în domeniul gestiunii banilor publici destinat 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din Consiliul Judeţeam 

Buzău 

  

Perioada 2003 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Consultant şi formator - componenta de instruire şi asistenţă tehnică 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Consultanţă şi formare,  modulele de întocmire plan de afaceri, analiză 

financiară şi întocmire bugete, Analiza financiara a proiectelor de 

investitii-metoda cost-beneficiu, 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Centrul Regional de Formare Profesională – FORDOC, Călăraşi 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Proiectul de dezvoltare rurală, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul 

României 

  

Perioada 2003 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Lider de echipă 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonare proiect; 

Expert cheie pentru modulele de finanţare, contabilitate şi audit 

financiar; 

Coautor la realizarea „Ghidului practic” pentru profesia de Consultant 

în management 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu, 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Piteşti şi AMCOR 



Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Pregătirea consultanţilor profesionişti în management şi dezvoltarea 

afacerilor (PERCOP), PHARE 2007/RO0007.02.01 

  

Perioada 2003 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Expert – consultant şi Expert – trainer 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Planificare strategică şi planificare bugetară pentru întocmirea planului 

de afaceri a 60 de noi întreprinderi în regiunea S-E 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

 Centrul pentru iniţiative locale şi dezvoltarea afacerilor , Călăraşi 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Proiectul Generator 2 – Complex de măsuri pentru crearea unui 

amplificator de afaceri în judeţul Călăraşi” 

  

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Consultant  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-

beneficiu,Consultanţă în Managementul în Administraţie Publică 

Audit proiecte internaţionale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Institutul de cercetări legislative din Atena, Grecia 

Primăria Atena 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Programul SYGMA pentru Administraţia publică (finanţare SYGMA) 

  

Perioada 2002 – 2003  

Funcţia sau postul ocupat Expert consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Consultanţă pentru eficientizarea  activităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale; 

Audit proiecte internaţionale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Program AMTRANS (2B09, 06.08.2002) Subprogram A, Proiect PDT 

  

Perioada 2001 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Lider de echipă 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Coordonare componentă Finanţe publice. Audit public. Bugetare, 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu, 

Numele şi adresa 

angajatorului 

IROMA, centrul de Administraţie Publică Bucureşti în parteneriat cu 

Universitatea Sacre-Cuore Milano, Italia 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Management în administraţia publică, proiect finaţat de Ministerul de 

Externe al Italiei 

  

Perioada 2000 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Expert consultant şi formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Aarhus Business College, Danemarca în parteneriat cu IROMA 

Bucureşti 



Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Dezvoltarea conducerii la vârf pentru restructurarea selectivă a 

companiilor (Stat Ownership Fund) 

  

Perioada 1996 – 1997  

Funcţia sau postul ocupat Expert formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Formare - management comercial  

Numele şi adresa 

angajatorului 

LARIVE – ROMÂNIA ASE BUS, Trend Consulting Quasaro SRL, 

Finnconsult + Finlanda, IGIA France 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Asistenţă tehnică pentru training managerial în companiile comerciale 

din sectorul Industriei Agro-alimentare (RO 9203 – 08 – 01) 

  

Perioada 1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Expert consultant şi formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Consultanţă şi formare – restructurarea intreprinderii şi dezvoltarea 

sectorului privat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

IROMA în parteneriat cu FINMAN , Institutul de cercetare 

Irlandez 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-beneficiu, 

Restructurarea întreprinderii prin introducerea centrelor de performanţă  

  

Perioada 1996 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant - formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Colaborări în peste 200 de programe  

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Institutul Român de Management (IROMA) Bucureşti.Fundatia 

WTIB 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-

beneficiu,Contabilitate managerială, analiză finciară, controlling, 

bugetare şi control bugetar,  management financiar, pieţe de capital 

  

Perioada 1994 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Consultant senior şi Evaluator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Stabilire metode de restructurare şi de privatizare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Ministerul Transportului CIE Dablin, Irlanda 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Metode de restructurare şi privatizare 

  

Perioada 1990 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant - formator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Peste 50 de cursuri pe an 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

World Trade Institute Bucharest (WTIB)  



Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Analiza financiara a proiectelor de investitii-metoda cost-

beneficiu,Contabilitate managerială, analiză finciară, controlling, 

bugetare şi control bugetar,  management financiar, pieţe de capital 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Octombrie 1990 - Decembrie 1995  

Diploma obţinută Diplomă de Doctor în Economie la Facultatea de Management din 

ASE  Bucuresti 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Perfecţionarea managementului financiar în societăţile comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

  

Perioada  Februarie 1996 -  Februarie 1997 

Diploma obţinută Diplomă audit, trainer şi consulting 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

  Institutul Irlandez de Management-IMI-DUBLIN 

  

Perioada Octombrie 1985 -  Octombrie 1996 

Diploma obţinută    Diplomă în Conducerea întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Institutul Central de Conducere a Întreprinderii, Bucureşti 

  

Perioada Martie 1993 – Iulie 1995 

Diploma obţinută   Diploma Superioarã de Management, 

  Diplona Superioară Finante 

  Diploma Superioară Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Şcoala Superioară de Comerţ „ESC – Marsilia, Franţa” 

  

Perioada 17 – 28 Iulie 1995 

Diploma obţinută Certificat de Formare Formatori 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Gruppo SOGES – Programul Finanţe/Contabilitate pentru Manageri 

non - Financiari 

  

Perioada Octombrie 1991 – August 1992  

Diploma obţinută MBA – Administrarea Intreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Institutul de Administrare al Itreprinderilor, Aix – Provence, Franţa 

  



Perioada Septembrie 1973 – Septembrie 1977 

Diploma obţinută Diplomă de licenţă în Ştiinţe Economice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Academia de Studii Econimice, Bucureşti  

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Engleză  C1  C1  C1  C1  C1  

Franceză  B1  B1  B1  B1  B1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Management public, abilităţi manageriale în dezvoltare organizaţională 

Managementul proiectelor, coordonare echipă proiect, lucrul în echipă 

  

 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Sisteme de management în administraţia publică; 

Analiza cost-beneficiu; 

Analiza si evaluarea proiectelor de investitii in infrastructura 

Expert-evaluator de proiecte internationale cu fonduri europene-POS-

CCE,POS-DRU 

Strategii finaciare; 

Management financiar şi bugetar; Management financiar  - contabil; 

Bugetarea şi finanţarea instituţiilor publice. Investiţii publice; 

Controlul financiar şi fiscal în entităţile publice; 

Contabilitatea publică şi de gestiune pentru entităţile publice; 

Fiscalitate europeana si process bugetar European; 

Audit strategic, Finante si Contabilitate pentru management. 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizare MS Office, Microsoft Windows, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 

  



Alte competenţe şi aptitudini CMC-ICMCI,AMCOR .Certificare internationala in consultanta 

manageriala-Domeniile:strategii,finanate,contabilitate manageriala. 

Expert contabil-CECCAR 

Expert evaluator certificat international pentru proiectele cu fonduri 

europene 

  

Permis(e) de conducere da 

  

Informaţii suplimentare  

 Dr. Ec. Maria Costache, “Analiza economica si financiara a proiectelor 

de investitii. Metada cost –beneficiu,analiza efectelor in lant”, Editura 

IROMA-PNUD, 1992, ISBN 971 – 4522 – 38 – 7; 

  Dr. Ec. Maria Costache, “Managementul financiar şi contabilitate 

pentru manageri nefinanţişti”, Editura BREN, 1999, ISBN 973 – 9427 – 

23 – 5; 

Dr. ec. Maria Costache, “Inginerie financiară”, Editura BREN, 1999, 

ISBN 973 – 9427 – 25 – 1; 

Drd. Ec. Maria Costache, „Contabilitate financiară”, vol. I – IV, Editura 

Universitatea Spiru-Haret, Satu Mare, 254 pag; 

Dr. ec. Maria Costache, „Principii de bază în controlul gestiunii şi 

gestiunea financiară, Manual de perfecţionare pentru manageri juniori”, 

Codul Manualului J3,  FIMAN, 86 pag.; 

Maria Costache, „Bugetele şi Controlul Managementului, manual de 

perfecţionare pentru manageri”, SNSPA-IROMA, 78 pag; 

Dr. Ec. Maria Costache, „Strategii de creştere – condiţii economice ale 

creşterii”, Rev. de Management nr. 4, pag. 27-34; 

Dr.Ec. Maria Costache, „Managementul şi analiza costurilor”, Editura 

POLITEIA - SNSPA 

Dr. Ec. Maria Costache, „Control financiar  si audit public intern”, 

SNSPA, SUPORT DE CURS 

Dr.Ec. Maria Costache, ,,Perspective ale sistemului bancar romanesc în 

contextul european”, Editura POLITEIA - SNSPA 

Dr.Ec, Maria Costache, „Proces bugetar şi fiscalitate europeană”, 

SNSPA, SUPORT DE CURS 

Anexe  

 

 

 


