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Vasile Marius MORARIU
Membru în Consiliul de Supraveghere
CNTEE Transelectrica SA – Societate administrată în sistem dualist

Domnul Vasile Morariu deține o vastă experiență în sectorul energetic în activitatea universitară,
accesarea și derularea de fonduri europene și în formarea profesională a adulților (LLL).
Activitatea domniei sale în domeniul energetic este constantă începând cu anul 1984 și până în 2020.
A început parcursul profesional ca Șef sector energetic. Din 1997 până în 2009 a fost proiectant timp
de 12 ani, iar apoi formator profesional de instruire a energeticienilor.
Domnul Marius Morariu a activat în domeniul universitar, fiind cadru universitar asociat la Institutul
Bancar Român – Facultatea de Management Financiar în perioada 2004-2014. A susținut următoarele
cursuri semestriale: Analiza economico-financiară a agenților economici, Managementul
investițiilor și Analiza cost-beneficiu în proiectele de investiții din fonduri structurale.
În domeniul accesării și derulării fondurilor europene a ocupat funcția de Director Programe
Europene și expert în cadrul a 7 programe europene care au cuprins și proiecte în domeniul
energetic. Dintre acestea pot fi menționate: Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în sectorul
energetic și Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii și condiții de muncă.
În domeniul formării profesionale a adulților (LLL), a fost formator/manager formare în cadrul
Formenerg SA – Filiala CNTEE Transelectrica SA, în perioada 2009-2020. Cele mai multe cursuri
au fost în domeniul achizițiilor publice și sectoriale, susținând 66 de cursuri, de care au
beneficiat 1510 cursanți din întreaga țară.
În anul 2020, domnul Marius Morariu a devenit Director General Formenerg SA.
Domnul Vasile Morariu a absolvit Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Energetică în cadrul
Institutului Politehnic „Traian Vuia”, Timișoara (1984). În perioada 1997-2000 a urmat programe de
formare în domeniul financiar bancar la Institutul Bancar Român – The Chartered Institute of Bankers
– Londra, Marea Britanie. În portofoliul academic se adaugă și o lungă listă de cursuri prin care domnia
sa a dobândit vaste cunoștințe de management. Din 2003 este Doctor în economie (Ph.D) la Academia
de Studii Economice București.

