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INFORMAȚII PERSONALE JULA Dorin  
 

 Data și locul nașterii: 6 mai 1958, Chișcădaga, jud. Hunedoara 

5-NADA FLORILOR, SECTOR 2, BUCUREȘTI 

 +40 722 951 533     

dorinjula@yahoo.fr  
Sexul Masculin | Data nașterii 6 mai 1958 | Naționalitatea română  

 
EXPERIENȚA 

PROFESIONALĂ   
  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

LOCUL DE MUNCĂ Învățământ superior,  Universitatea Ecologică din București 
Cercetare, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română 

1998 – Prezent  Profesor universitar (din 2003), conferențiar universitar (1998-2003) 
Învățământ superior: Universitatea Ecologică din București, Bd. Vasile Milea nr.1G, 
București 
Cursuri: 
– nivel licență: Economie (microeconomie, macroeconomie); Econometrie; Economie 

regională 
– masterat: Econometrie financiară; Prognoză economică; Teoria piețelor. 
Responsabilități administrative: Universitatea Ecologică din București, Bd. Vasile Milea 
nr.1G, București 

 Prorector (2012-2016) 
 Decan – Facultatea de Științe economice, specializarea: Finanțe și bănci (2002-

2012), 
 Prodecan – Facultatea de Științe economice,  specializarea: Finanțe și bănci  

(1998-2002) 
 

1984 – Prezent  Funcții în cercetare:  Institutul de Prognoză Economică, București, Casa Academiei, Calea 
13 Septembrie nr. 13. 
 Cercetător științific I (din 1998); 
 Cercetător științific II (1990-1998); 
 Cercetător științific (1986-1990); 
 Economist (1984-1986) 
Responsabilități administrative:  
 Director științific (1992-1998) 
 Șef sector cercetare (1990 – 1992) 
 

1982 - 1984  Economist (stagiar) 
Tipul sau sectorul de activitate: Industrie 
Țesătoria de mătase Deva, județul Hunedoara /  
Serviciul organizarea producției, informatică 

1990-1998 Doctorat în economie 
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, 
Statistică și Informatică economică 
 

 

1978-1982 Economist / Licențiat în economie 
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Planificare și Cibernetică 
economică  
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COMPETENȚE 
PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) română 

INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE   

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE 

SCRIERE 
Ascultare Citire 

Participare la 
conversație 

Discurs oral 

franceză B2 C1 B1 B1 B1 

engleză A1 B1 A1 A1 B1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator 
experimentat (Cadrul european comun de referință pentru limbi străine) 

Competențe 
organizaționale/manageriale  

Abilități în comunicare și conducere, în coordonarea proiectelor, cunoștințe în elaborarea 
bugetelor și în coordonarea echipelor de cercetare, competențe în managementul 
universitar și în managementul cercetării 

 
Competențe dobândite la locul 

de muncă  

 
Abilitați în comunicare și pentru lucrul în echipă, tact și îndemânare pentru lucrul în medii 
multiculturale  

 
Competențe informatice  

 
Abilități în folosirea calculatorului (microsoft word, excel, power point, Econometric Views, 
R, JMulTi ș.a., internet), dexteritate în editare și tehnoredactare  

Alte competențe  
Permis de conducere B (din 1998) 

Referințe Acad. Lucian-Liviu ALBU - prof.univ.dr., Director Institutul de Prognoză Economică – INCE, 
Academia Română 

Participări în organisme și 
asociații profesionale 

▪ Instituții științifice internaționale: 

 Econometric Society (din 2011) 

 European Regional Science Association (din 2005) 

 Regional Science Association International (din 2004), 

 Balkan Association for Labour and Environment Quality, Nis, Yugoslavia (din 1996), 

 European Association of Labour Economists, Maastricht, The Netherlands (din 1995), 

 International Society of Fuzzy Management and Economics, Barcelona (din 1993). 

▪ Instituții științifice naționale: 

 Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER),  din 1990, din 2013 – 
Director de departament, 

 Asociația Română pentru Științe Regionale (din 2001), București (membru fondator și 
vicepreședinte). 

Lista lucrărilor publicate,  
membru în comitete de 

organizare a conferințelor 
naționale și internaționale,  
participarea la proiecte de 

cercetare științifică în 
competiții naționale și 

internaționale 

(a) Teza de doctorat: ASE, București, Facultatea de Cibernetică, statistică și informatică 
economică, 1998 

(b) Cărți și capitole în cărți 
 b-1. Cărți publicate în edituri recunoscute: 17 cărți 
 b-2. Cursuri și manuale universitare publicate în edituri recunoscute: 12 cărți 
 b-3. Alte materiale didactice publicate în edituri recunoscute: 6 volume 
 b-4. Capitole publicate în volume colective: 4 capitole (2 în edituri din străinătate) 
(c) Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională 
recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS: 
 c-1. Articole / studii publicate în reviste cotate ISI: 4 articole 
 c-2. Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională 

recunoscute (indexate in baze de date internaționale de referință pentru domeniu): 
10 articole 
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Dorin JULA 

 
 
 
 

 
 

(d) Studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din 
țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN) 
 d-1. În străinătate: 15 lucrări 
 d-2. În țară: 17 lucrări 
 d-3. Alte lucrări la conferințe științifice: 6 lucrări 
(e) Citări (fără autocitări) 
 e-1. în reviste cotate ISI: 24 citări 
 e-2. în reviste și lucrări din baze de date internaționale: 35 citări 
(f) Proiecte de cercetare – dezvoltare pe baza de contract/grant 
 f-1. Proiecte în competiții internaționale: 7 proiecte, din care: 2 proiecte coordonate 
 f-2. Alte proiecte cu finanțare internațională: 3 proiecte 
 f-3. Proiecte în competiții naționale: 21 proiecte, din care: 8 proiecte coordonate 
 f-4. Alte proiecte de cercetare: 32 proiecte, din care: 21 proiecte coordonate 
(g) Alte lucrări și contribuții științifice 
 g-1. Articole / studii publicate în reviste ale Academiei Române: 19 articole 
 g-2. Alte articole și studii: 11 articole 

Datele sunt detaliate în Anexa "Lista lucrări" 

 
Alte informații Sunt coordonator de doctorat, domeniul: economie, Academia Română, Institutul Național 

de Cercetări Economice 

  



Anexa 7 – Acordul membrilor comisiei de susţinere a tezei de doctorat 

 

 

 

 

 

 

ACORD PRELIMINAR 

 

 

Subsemnatul, Prof. Univ. Dr. Dorin Jula, din cadrul Institutului de Prognoză Economică, 

analizând teza de doctorat intitulată PIAŢA EUROPEANĂ A INDUSTRIEI AERONAUTICE: 

INOVARE ŞI COMPETITIVITATE, având ca autor pe doctoranda Mocenco Daniela sub 

conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Dudian Monica, am constatat că aceasta îndeplineşte toate 

criteriile legale şi ştiinţifice pentru a fi susţinută public şi imi dau acordul preliminar de a face 

parte din comisia de susţinere publică a acestei teze de doctorat  

 

Data: 

 

 

                                                                                                   Semnătura: 

           
 


