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Curriculum vitae  
Europass  

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Oprescu,  Gheorghe 

Adresă(e) București, strada G-ral B. Vlădoianu, nr. 48, sector 1 

Telefon(oane) 0731002002   

Fax(uri)  

E-mail(uri) goprescu@asebuss.ro, gigioprescu@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
 

 

Data naşterii 10 iulie 1958 
 

 

Sex Masculin 
 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 

 

Experienţa profesională  
 

 

Perioada 1986 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor, director departament  „Economie” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri și seminarii de Microeconomie, Macroeconomie, Politici Europene și 
Statistică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Academic 

  

Perioada Septembrie 2011 – Martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea ştiinţifică a serviciilor de consultanta si asistenta tehnica prestate de 

mailto:goprescu@asebuss.ro
mailto:gigioprescu@yahoo.com
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principale CEROPE pentru derularea proiectului „Imbunatatirea capacitatii institutionale, de 
evaluare si formulare de politici macroeconomice in domeniul convergentei 
economice cu EU a Comisiei Nationale de Prognoza”, cod SMIS 27153 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Roman de Politici Economice (CEROPE) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanţă 

  

Perioada Iulie-August 2012 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Raport privind conformitatea şi raţionalitatea proiectării schemelor de ajutor de 
stat, în cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică, Lot 2, Contract subsecvent 9: 
Furnizarea de asistență tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU pentru 
îndeplinirea condițiilor de verificare a rezonabilității costurilor și a îmbunătățirii 
contractului standard de finanțare 

Numele şi adresa angajatorului BDO Audit 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanţă 

  

Perioada Martie 2012 - Iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Formularea şi proiectarea schemelor de ajutor de stat pentru operațiunea 1.3.3. 
“Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere ”, 
din  Programul Operaţional Sectorial (POS) privind creşterea competitivităţii 
economice, beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(MECMA) 

Numele şi adresa angajatorului GEA Strategy & Consulting 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanţă 

  

Perioada Aprilie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert senior în domeniul schemelor de ajutor de stat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborarea metodologiei pentru monitorizarea respectării regulilor ajutorului de stat 
ulterior semnării contractului de finanțare și suport pentru interpretarea legislației 
comunitare și naționale privind ajutorul de stat în cadrul proiectului „Acord – cadru 
de prestări servicii - Facilitatea de Asistenţă Tehnică (FAT)”, Lotul 1 – Studii 
analize şi cercetări, finanțat din POAT. 

Numele şi adresa angajatorului Asocierea de operatori economici BDO Audit S.R.L., Centrul Român de Politici 
Economice, SPRL Boștină și Asociații, Future Marketing S.R.L. și GEA Strategy & 
Consulting S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Ianuarie – Martie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul proiectului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Evaluarea schemelor de ajutor de stat în vigoare în cadrul POR, aplicabile Domeniilor 
Majore de Intervenţie (DMI) 1.1, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.2, inclusiv formularea de propuneri 
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privind modificarea cadrului de reglementare în domeniul fondurilor structurale, din 
perspectiva ajutorului de stat, în cadrul proiectului “Evaluarea priorităţilor şi proiectelor 
din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, adresate mediului de 
afaceri”, beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Numele şi adresa angajatorului East West Consulting 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta 

  

Perioada Septembrie 2007 – Mai 2009 

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea și implementarea politicii de protecție a concurenței, control al 
fuziunilor și achizițiilor și control al ajutorului de stat, reprezentarea internațională a 
României în aceste domenii 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Concurenței 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrație publică 

 

 

Perioada 2006 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea studiului “Analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în 

România”, în cadrul proiectului PAIS 3 (Pre-accession Impact Studies), finanțat din 

programul PHARE 

Numele şi adresa angajatorului Institutul European din România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Consultanță 

  

Perioada Noiembrie 2003 – Octombrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Expert local, Proiect PHARE “Dezvoltarea IMM-urilor și creșterea competivității în 
vederea extinderii“, beneficiar – Agenția Română pentru IMM-uri și Cooperare  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu sarcina 4 a proiectului “ Dezvoltarea antreprenoriatului“, constând 
în două activități “ Încurajarea modulelelor de business din curricula școlară” și 
“Publicarea unui ghid practic pe tema planificării afacerilor” 

Numele şi adresa angajatorului Eurecna, Italia, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Februarie 2002 – Martie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al președintelui  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea legislației în domeniul concurenței în România; conducerea 
negocierilor cu Comisia Europeană cu privire la capitolul 6 ‘Concurență’; 
Reprezentant al României la Rețeaua Internaţională pentru Concurență. 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Concurenței 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică 

 

 

Perioada Decembrie 2003 – Aprilie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea studiului “Politica de control al ajutoarelor de stat acordate în 
sectoare specifice (industria cărbunelui, siderurgie, construcții de nave, industria 
autovehiculelor)”, în cadrul proiectului PAIS 2 (Pre-accession Impact Studies), 
finanțat din programul PHARE, studiu care a inclus și o analiză a cadrului de 
reglementare din Uniunea Europeană și România cu privire la acordarea 
ajutoarelor de stat în aceste sectoare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul European din România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada 2002 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de echipă al Grupului de Experți Economici 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea Proiectului PHARE “Consolidare instituţională pentru aderență 
economică și socială – RO 0108.01” având ca obiectiv îmbunătățirea capacității 
instituționale pentru dezvoltarea politicilor de implementare; beneficiar - Guvernul 
României 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Român pentru Politici Economice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Octombrie 2002 – Iunie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare proiect “Strategii de dezvoltare locală și regională în contextul 
globalizării”, finanțat prin grant DC-004670 de Fondul German Marshall al Statelor 
Unite. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Român pentru Politici Economice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 
 

 

Perioada 2002 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea studiului “Liberalizarea pieţelor de utilităţi publice din perspectiva   
aderării României la Uniunea Europeană”, finanțat prin proiectul PHARE al 
Comisiei Europene. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul European din România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

  

Perioada Septembrie 1996 – Decembrie 2001 
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Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea legislației în domeniul concurenței în România, coordonarea 
Departamentului de Servicii 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Concurenței 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică 

 

 

Perioada Aprilie 1996 – Septembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea împrumutului structural de ajustare structurală în agricultură pentru 
România (ASAL) 

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondială 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta 

 

 

Perioada Martie 1993 – Decembrie 1995  

Funcţia sau postul ocupat Consultant Economic , Echipa de Management de Proiect  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea și monitorizarea proiectelor PHARE pentru IMM-uri în România 
(schema de finanțare, rapoarte anuale  cu privire la statutul IMM-urilor, înființarea 
unor centre incubator de afaceri, înființarea unor centre de consultanță pentru 
IMM-uri etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Fundația CRIMM, București,  CNA Veneto, Italia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Martie 1995 - Mai 1996 

Funcţia sau postul ocupat Partener 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Studiu de cercetare pe tema “Piețele de Capital Emergente în Economiile de 
Tranziție”, având ca parteneri Marea Britanie, Franța, Grecia, Bulgaria și Republica 
Cehă 

Numele şi adresa angajatorului Comisia Europeană, Proiect ACE-PHARE  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Academic 

 

 

Perioada Iunie – Septembrie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Studiul ”Dezvoltarea Socio-Economică în România”, pentru Conferința 
Internațională Dezvoltare și Democrație Locală în România, 28-30 Octombrie 
1994, București, sub egida Președintelui României, sponsorizat de Banca 
Mondială, Consiliul Europei și Uniunea Europeană 

Numele şi adresa angajatorului Delegația Comisiei Europene  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 
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Perioada Decembrie 1993 – Septembrie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonator studiu ”Probleme specifice ale dumpingului pe perioada  tranziției în 
România, prezentat în cadrul seminarului organizat de Comitetul de Comerț al 
OCDE, Paris, 29-30 Septembrie, 1994 

Numele şi adresa angajatorului OCED, Paris 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Februarie – Martie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Autor studiu 

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondială 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Analiză  a pieței muncii din România  

 

 

Perioada Aprilie 1991 - Martie 1993 

Funcţia sau postul ocupat Expert 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare și implementare de măsuri de politică economică  în domenii precum 
privatizarea, politica fiscală sau monetară, competiție, IMM-uri, etc. 

Numele şi adresa angajatorului    Guvernul României, Departamentul pentru Reforma 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică 

 

 

Perioada Martie 1993 - Iulie 1993 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Studiu ”Bariere la export  în Romania”, prezentat în cadrul seminarului organizat 
de Comitetul de Comerț al OECD, Paris, 15 iulie 1993 

Numele şi adresa angajatorului OECD Paris 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada    Noiembrie 1992 – Octombrie 1993 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Studiul ”Piața Forței de Muncă din România”, prezentat la conferința internațională  
Piața Forței de Muncă în Economiile  de tranziție, Washington, Octombrie 1993  

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondială,  București, Praga,  Washington 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Octombrie - Noiembrie 1992 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătire lucrare pe tema reformei economice în România 

Numele şi adresa angajatorului OECD., Paris  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

 

 

Perioada Noiembrie 1984 – Noiembrie 1986 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător senior 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Studii comparative pe tema dezvoltării economice a României  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetare Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

 

 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tema lucrării de doctorat: Piaţa muncii în România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Academia de Studii Economice București 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

 

 

Perioada 1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice București 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Ascultare Citire 

Engleză   A2  A2  A2  A2  A2 

Franceză   A2  A2  A2  A2  A2 

  

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Prof. dr. GHEORGHE OPRESCU (n. 1958), este șeful departamentului de 
Economie din Universitatea “Politehnica” Bucureşti, unde predă cursurile de 
microeconomie, macroeconomie, teoria economică a afacerilor (Business 
Economics) şi teoria economică a protecţiei concurenţei (Economics of Antitrust), 
la studii de licenţă şi masterat.  De asemenea, predă cursul de macroeconomie în 
cadrul Institutului de Administrație Publică și a Afacerilor București – ASEBUSS, 
programul româno-american de Executive MBA. 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Este fost vicepreședinte și președinte al Consiliului Concurenței din România și 
fost director al Departamentului de Management din U.P.B. 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Este specializat în domeniul protecţiei concurenţei (antitrust şi controlul ajutoarelor 
de stat) şi al mediului de afaceri, ca urmare a practicii directe (începând din 1996), 
a absolvirii unor cursuri şi a efectuării unor vizite de studiu (Washington, Paris, 
Bonn, Viena, Bruxelles) şi a participării la simpozioane şi conferinţe internaţionale 
de specialitate (Belgia, Mexic, Statele Unite, Germania, Slovenia, Estonia, Turcia) 
organizate de Comisia Europeană, Federal Trade Commission (F.T.C.), 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), American Bar 
Association şi International Competition Network (I.C.N.). 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Word, Excel, PowerPoint 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini Studii în economie și politici antitrust și din domeniul ajutorului de stat, consultanță 
de afaceri, incubatoare de afaceri, programe PHARE, realizate prin participarea la 
training-uri organizate în Austria, Belgia, Germania, Franța, Danemarca, Ungaria și 
Cehia de către Banca Mondială, Comisia Europeană, OECD, Baroul American, 
Rețeaua Centrului European pentru Afaceri și Inovație, GOM Vlaams Brabant and 
Danish Technological Institute. 
 

 

 

Permis(e) de conducere categoria B 
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Data completării: 20.07.2013         Semnătura: 

 
Anexa 1. Calificări cheie  
 

- Director al departamentului de Economie, fost Director al Departamentului de Management şi profesor de economie în 
cadrul Universităţii «Politehnica» Bucureşti si al ASEBUSS București, programul de Executive MBA. 
 

- 21 ani de experienţă ca cercetător şi  practician în domenii conexe economiei politice a reformelor economice şi 
dezvoltării mediului privat. 
 

- 10 ani de experienţă în administraţia publică.  
 
- Specializare în macro si microeconomie, cu experiență pe teme de microeconomie aplicată, cu un accent special pe 

dezvoltarea instituţională  
 
- Expertiză în conceperea proiectelor, evaluarea domeniilor de interes şi metode statistice, de organizare şi de 

managementul problemelor inovative 
 
- Expertiză în programul PHARE, consultanţa economică guvernului României (2002-2004), Agenţiei Naţionale pentru 

IMM-uri şi Cooperare ( 2004) şi fundației “Centrul Român pentru IMM-uri”(1993-1995).  Participări, în repetate rânduri, 
în calitate de consultant, în proiecte ale Băncii Mondiale (pe aspecte privind piaţa muncii şi agricultura din România), 
OECD  (în studii privind reforma economică în România, barierele la exporturi, procedurile anti-dumping împotriva 
exporturilor româneşti, precum şi legătura dintre România şi integrarea regională), precum şi pentru Delegaţia Uniunii 
Europene în România (pentru un studiu privind dezvoltarea socio-economică şi conceperea de noi instrumente pentru 
companiile mici) 

 
- În calitate de vicepreşedinte (1996-2001), consilier al preşedintelui (2002-2004) şi preşedinte la Consiliul Concurenţei 

(2007-2009), responsabil pentru negocierile României cu Uniunea Europeană la capitolul 6, “Concurenta” (antitrust şi 
ajutor de stat) şi reprezentare a României în relaţiile cu Comisia Europeană. 
 

- a participat la următoarele activităţi de evaluare in proiecte de evaluare a unei politici sau a unui program de dezvoltare 
socio-economică finanţat din fonduri publice: 
 

Informaţii suplimentare Membru în asociații: 
Societatea Română pentru Economie (SOREC) 
 
Experiență specifică în regiune 

ȚARA EXPERIENȚĂ 

Bulgaria, Ungaria, Cehia, 
Slovacia, Slovenia, Polonia, 
Moldova 

Vizite de studiu pe concurenţă, la 
centre de consultanță și incubatoare 
de afaceri, participări la conferințe și 
seminarii, 1991-2009 

 

 

 

Anexe Anexa 1. Calificări cheie  
Anexa 2. Publicaţii 
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o coordonator, analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în România, beneficiar Institutul 
European din România, 2006; 
 

o Coordonarea studiului “Politica de control al ajutoarelor de stat acordate în sectoare specifice (industria 
cărbunelui, siderurgie, construcții de nave, industria autovehiculelor)”, în cadrul proiectului PAIS 2 (Pre-
accession Impact Studies), finanțat din programul PHARE, beneficiar Comisia Europeană, studiu care a 
inclus și o analiză a cadrului de reglementare din Uniunea Europeană și România cu privire la acordarea 
ajutoarelor de stat în aceste sectoare; 

 
o Team Leader, implementarea programului Phare “Strengthening the capacity for analysis, macroeconomic 

forecast and elaboration of economic policies within the National Commission for Prognosis, the Ministry of 
Economy and Trade and the Prime Minister’s Cabinet – RO2003/005-551.02.03”, 2005-2007, Centrul Român 
pentru Politici Economice (CEROPE). 

 
o Evaluarea impactului modificării regimului fiscal existent prin introducerea impozitului forfetar, precum si a 

unor altor masuri menite a determina o îmbunătățire a colectării veniturilor si o reducere a evaziunii fiscale, în 
cadrul proiectului „Întărirea capacităţii instituționale de management al reformei privind îmbunătăţirea 
mediului de afaceri din România”, beneficiar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 2010. 

 
o Evaluarea schemelor de ajutor de stat în vigoare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), 

aplicabile Domeniilor Majore de Intervenţie (DMI) 1.1, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.2, inclusiv formularea de propuneri 
privind modificarea cadrului de reglementare în domeniul fondurilor structurale, din perspectiva ajutorului de 
stat, în cadrul proiectului „Evaluarea priorităţilor şi proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, adresate mediului de afaceri”, East West Consulting, 2011. 

 
o Elaborarea schemelor de ajutor de stat pentru operațiunea 1.3.3. “Sprijin pentru integrarea 

întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”, din  Programul Operaţional Sectorial (POS) privind 
creşterea competitivităţii economice, beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afceri 
(MECMA). 

 
o Elaborarea Raportului privind conformitatea şi raţionalitatea proiectării schemelor de ajutor de stat, în cadrul 

Facilităţii de Asistenţă Tehnică, Lot 2, Contract subsecvent 9: Furnizarea de asistență tehnică pentru 
sprijinirea AM POS DRU pentru îndeplinirea condițiilor de verificare a rezonabilității costurilor și a 
îmbunătățirii contractului standard de finanțare, finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
(POAT). 

 
- a participat, în calitate de Team Leader, la managementul şi implementarea următorului program finanţat din fonduri 

Phare: “Strengthening the capacity for analysis, macroeconomic forecast and elaboration of economic policies within 
the National Commission for Prognosis, the Ministry of Economy and Trade and the Prime Minister’s Cabinet – 
RO2003/005-551.02.03”, 2005-2007, Centrul Român pentru Politici Economice (CEROPE), 2005-2007. 
 

- Coordonator ştiinţific ăn cadrul proiectului „Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formulare de politici 
macroeconomice in domeniul convergentei economice cu EU a Comisiei Nationale de Prognoza”, cod SMIS 27153, 
proiect finanţat din POAT. 
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Anexa 2. Publicaţii (selecție) 
 
Este autor şi coautor la 15 cărţi, peste 50 de articole şi 3 culegeri şi îndrumare, publicate atât în ţară, cât şi în străinătate. 
 
 “Privatization in Romania-1991”, in “Privatization in Central & Eastern Europe 1991”, Eastern European Privatization Network 
and Economic Development Institute of the World Bank, Ljubljana, 1992. 
 
 “Transforming the Romanian Economy – facts and perspectives”, in Bulletin, Guvernul României, Bucureşti, 1992 (co-autor). 
 
 “The Small and Medium Sized Enterprises in the Transition Process: the case of Romania”, Euro-in Library, Italy, 1993 (co-
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