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1 EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

1.1 ACTIVITATE DE PREDARE ȘI CERCETARE 

 Universitatea Transilvania din Brasov, Romania – Facultatea de Științe Economice, 

Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică 

o 2000-2004 Asistent universitar 

o 2004-2007 Lector universitar 

o 2007-2014 Conferențiar universitar  

o 2014 - prezent Profesor universitar 

Activitate de predare la nivel licență și master 

Discipline: Finanțe internaționale (licență), Investiții financiare și teoria 

portofoliului (master) 

 Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) din cadrul Academiei Române 

Grupul de Reflecție ESEN din cadrul ACADEMIEI ROMÂNE 1999-2013 

o Am participat la numeroase proiecte colective de cercetare pe teme 

macroeconomice 

o Am luat parte la elaborarea Strategiei Naționale de dezvoltare a României pe 

termen mediu, precum și la Strategia României de aderare la UE, sub 

coordonarea acad. prof.univ. Tudorel Postolache  

o Participare activă la seminarii de cercetare, conferințe și mese rotunde 

 

Institutul de Prognoză Economică (IPE) din cadrul INCE al Academiei Române 

o Cercetător II din august 2016 



o Implicarea în calitate de coordonator în organizarea unei serii de 

conferințe internaționale în parteneriat IPE- Universitatea Transilvania 

din Brașov - „Inclusive and sustainable economic growth. Challenges, 

measures and solutions” (ISEG 2014) 

 

 CEPS/ INSTEAD – Institut de cercetare din Luxemburg (LISER în prezent) 

o Visiting professor 2008-2010 

 Predarea unui curs de econometrie pe tema GLLAMM angajaților și 

masteranzilor instituției 

 Proiect de cercetare colaborativ cu institutul, pe tema analizei 

deprivării financiare din Luxemburg 

o Postdoctorat 2006-2008 

 IWH – Institutul de Cercetări Economice din Halle  

o Senior researcher fellow 2010-2011 

 Proiect de cercetare colaborativă pe tema convergenței economice în 

țările Europei Centrale și de Est, și a convergenței financiare din UE 

 

 Lector acreditat CECAR 

 

1.2 PARTICIPARE LA PROGRAME DE SCHIMBURI INTERNAȚIONALE 

 Participare la programul Erasmus-Socrates – activitate predare în alte țări UE 

o University of Bochum, Germania (2004) 

o University of Trier, Germania (2003-2010) 

o Institute of Technology, Letterkenny, Irelanda (2007-2010) 

o University of Ostrava, Republica Cehă (2005) 

 Lector în cadrul Scolilor de Vară Jean Monnet organizate de Universitatea 

Transilvania din Brașov pe teme din sfera integrării europene 2006-prezent (ex. 

Jean Monnet Agreement 2006-1860/001-001 JMO, 20-27 August 2008, Brasov)  

 Participare la granturi și programe internaționale (selecție) 

Program Leonardo da Vinci (derulat de Universitatea Transilvania din Brașov în 

parteneriat cu universități din Italia, Germania și Marea Britanie) – 2001 



o În cadrul acestui proiect au fost create programe pentru îmbunătățirea 

activității de predare a cursului Bazele Economiei în cadrul a 5 universități 

europene. Rezultatele programului au fost prezentate în cadrul conferinței 

Internaționale pe tema E-Learning organizată la Universitatea din Trier 

(Germania). 

 Grant din partea departamentului IRISS din cadrul institutului de cercetare CEPS/ 

INSTEAD (LISER în prezent), Differdange, Luxemburg (2002) 

o Proiect de cercetare: „Comparații multidimensionale ale nivelului de sărăcie 

în UE”, proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului 

„TransNational Access to major Research Infrastructures”, contract HPRI-CT-

2001-00128 

o Lucrarea rezultată a fost publicată ca Working Paper IRISS-C/I -02/ 2004. 

 Coordonare schimburi de studenți la nivel de master cu Universitatea din Trier 

(Germania) – iulie 2003 

o Am coordonat un grup de masteranzi din România și Germania care au 

participat împreună la un joc de simulare privind procesul de luare a 

deciziilor în cadrul UE  

o Proiectul a fost finanțat prin programul DAAD de către Comisia Europeană, și 

s-a derulat la sediul instituțiilor europene din Luxemburg. 

 Stagiu postdoctoral la institutul de cercetare CEPS/ INSTEAD (LISER) din Luxemburg, 

finanțat de guvernul Luxemburg, prin programul “Formation-Recherche” (2006-

2008), contract nr. BFR05/098-LB 

o Proiect: Dezvoltarea unor metode econometrice inovative cu aplicare în 

domeniul economie  

 Grant obținut prin competiție internațională de la Fondul Național de Cercetare 

din Luxemburg  2007, contract nr. FNR/07/MA2/46 

 Granturi naționale din partea CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din 

Învățământul Superior din România) – director de grant 

Contracte nr. Mc11/01/2008 și Mc65/04/2008 



 Contract de cercetare științifică obținut prin competiție națională CNCSIS 

“Dezechilibre macroeconomice în țările europene în tranziție”, 2006 (membru în 

echipa de cercetare a proiectului) 

 Contract de cercetare- educație de tip LLP Jean Monnet Programme (finanțat de 

Comisia Europeană), Jean Monnet Module Economic EU Studies, 2009-3238/001-

001 (coordonator academic) 

 Contract de cercetare de tip LLP Jean Monnet Programme, Jean Monnet “The 

Challenges of the Europeanization Process in the New EU Post-Communist 

Countries”, Nr. 2009-2942/001-001 (membru în echipa de cercetare) 

 Centru de Excelență Jean Monnet “Challenges and Prospects of EU Integration in 

South Eastern Europe” 2014 (membru în echipa de cercetare) 

 Contract de predare și cercetare tip Prometeo în Ecuador, Universitatea din Cuenca, 

finanțat de Guvernul Ecuadorului – 5 luni 2015-2016 

 Contract de cercetare finanțat de Universitatea din Cuenca (Ecuador) privind studiul 

relației creștere economică-inegalitate socială utilizând modele multinivel 

2 PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 
 

 Training for cross-national research on longitudinal household panel studies  

o CEPS/INSTEAD Institute, Differdange, Luxemburg (12-21 iunie, 2002). 

o Participarea a fost finanțată de Comisia Europeană prin programul 

“Improving Human Research Potential Program, High-Level Scientific 

Conferences” 

 Workshop “Training of Trainers in EU Accession Affairs and project Cycle 

Management”, București, 2002. 

o Participarea a fost finanțată prin programul Comisiei Europene “Support 

Activities to Strengthen the European Integration Progress” 

 Participare la proiectul POSDRU "Dezvoltare, inovare și extindere a accesului la 

învățare în programe de master în administrarea afacerilor", dezvoltat de ASE 



București prin Școala de Studii Postuniversitare de Management și Programul MBA 

Româno-Canadian, contract nr.: POSDRU/86/1.2/S/61086 

o Participant din partea Universității Transilvania din Brașov, în calitate de 

lector în cadrul programului MBA derulat la Universitatea Transilvania din 

Brașov (titular de disciplină: Finanțe Internaționale) 

3 EDUCAȚIE 

 Diplomă abilitare, Economie și Afaceri Internaționale – ASE București, 2015 

 Studii postdoctorale derulate la institutul CEPS/ INSTEAD din Luxembourg, 2006-

2008. 

 Doctor în Economie din septembrie 2003  

Academia de Științe Economice (ASE) București 

Îndrumător științific: Acad. Prof. dr. Tudorel Postolache  

 Diplomă de licență (media 9.67) , anul absolvirii: 1997  

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice, secția 

Relații Economice Internaționale 

4 LIMBI STRĂINE 
 Fluent: franceză și engleză 

5    PREMII 

 2009 – Premiul de Excelență în cercetare acordat de Universitatea Transilvania din 

Brașov 

 2013 – Premiul pentru literatură de specialitate acordat de AFER (Asociația 

Facultăților de Științe Economice din România), pentru volumul Re-examining EU 

Policies in a Global Perspective, editat la prestigioasa editură internațională 

Palgrave MacMillan (Londra) 

6     ALTELE 
 Membru fondator al Asociației Economiștilor din Brașov 

 2000 - 2007 – Editor-șef al revistei economice brașovene “Convorbiri Economice”, 

editată de Asociația Economiștilor din Brașov. 

 Membru al Asociațiilor internaționale “International Atlantic Economic Society” 

(IAES) și „European Association for Comparative Economic Studies” (EACES). 



 Membru în comitetele științifice și de organizare a unor prestigioase conferințe 

internaționale precum IAES, ISEG, Congresul Asociației Internaționale pentru 

utilizarea metodelor de tip fuzzy-set în management și economie etc. 

 Reviewer la două reviste internaționale indexate ISI Thomson Reuters – „Romanian 

Journal of Economic Forecasting” și „Social Indicators Research” 

 Membru în comitetul științific al revistelor din sfera științelor economice 

„Romanian Journal of Economic Forecasting” (indexată ISI) și „Broad Research in 

Accounting, Negociation and Distribution” 

 Membru cu diferite funcții în echipa de management a Facultății/ Universității 

Transilvania din Brașov, 2000-prezent (Director științific al departamentului, Director 

de departament, membru în Consiliul Facultății, membru în Biroul Consiliului 

Facultății, membru în Senatul Universității). 

 

 

 


