CURRICULUM VITAE
I. Numele de familie: BRAŞOVEANU
II. Prenumele: IULIAN VIOREL
III. Data naşterii : 09.04.1974
IV. Naţionalitate: română
V. Date de contact: e-mail iulian.brasoveanu@fin.ase.ro
VI. Domenii de competenţă: Finanţe Publice, Finanţe de întreprindere, Analiza financiară, Politică
fiscală, Politică bugetară, Investiții, Macroeconomie financiară, Modelare financiară.
VII. Educaţie şi Cursuri de perfecţionare:
Titlul ştiinţific: Doctor în economie, specializarea Finanţe, cu teza “Repere ale politicii fiscale a României în
perioada de tranziţie şi în economia de piaţă”, conducător ştiinţific Acad. Iulian Văcărel Facultatea Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE – Bucureşti, 2007.
2003: - absolvent al cursurilor de Psihopedagogie şcolară, organizate în cadrul Departamentului pentru pregătirea
personalului didactic, ASE Bucureşti;
2000: - studii politice, Institutul de Ştiinţe Politice Toulouse, Franţa;
1999: - absolvent de studii aprofundate în “Strategii şi politici financiar–monetare”, în cadrul masterului
DOFIN, ASE – Bucureşti;
1998: - absolvent al Facultatii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE Bucureşti.
VIII. Publicaţii:
a) Manuale universitare, carti de specialitate:
15 cărţi de specialitate şi manuale universitare, din care trei ca prim autor.
b) Articole/ studii în reviste
9 articole apărute în reviste cotate ISI
peste 25 articole în reviste BDI (indexate în baze de date internaţionale), din tara si din strainatate
c) Articole/ studii manifestări ştiinţifice
Participarea la peste 25 conferinţe internaţionale cu publicarea lucrărilor în volume de prestigiu.
IX. Contracte de cercetare:
Director în 3 proiecte anuale de cercetare nationala, finantate de CNCSIS- UEFISCDI, prin competitie
Membru în 4 proiecte anuale de cercetare cu finanţare internaţională, prin competitie
Membru în peste alte 15 proiecte de cercetare naţionale, obţinute prin competiţie
Expert pe termen lung în 2 proiecte cu finanțare europeană (pentru burse doctorale și postdoctorale)
X. Experienţă profesională:
2010 – prezent
2009 – prezent
2008 – 2009
2004 – 2007
2001 – 2003
1998 – 2000

conducător de doctorat în domeniul Finanţe, ASE Bucureşti
profesor univ. la Departamentul de Finanţe, din cadrul ASE
conferenţiar univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE
lector univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE
asistent univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE
preparator univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE

Locul de muncă actual: ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe.
XI. Distincţii şi diplome de merit profesional:
2001: Diplomă de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiintifică economică, ASE Bucuresti
2002: Diplomă de laudă pentru activitatea de cercetare ştiintifică economică, ASE Bucuresti
2003, 2004, 2005 şi 2006: Diplome Nicolae Georgescu Roegen pentru activitatea de cercetare ştiintifică
economică, ASE Bucuresti

