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CURRICULUM VITAE 
 

 

Nume:   Obreja , căsătorită: Braşoveanu 

Prenume:  Mihaela Laura  

 

Data şi locul naşterii:  17.04.1975; Bucureşti 

Cetăţenie:  română 

Stare civilă: căsătorită  

Email: laura_obreja@yahoo.com, laura.brasoveanu@fin.ase.ro 

Tel: 0722.683.451 

 

 
 

Pregătire profesională:  
Octombrie-

noiembrie 

2012 

National and Kapodistrian University of Athens, Economic Department  

– stagiu de cercetare postdoctorală din cadrul proiectului “Performanţă 

şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor 

economice din România”, POSDRU /1.5/S/59184 

Iulie 2012 Practical CGE in GAMS organizat de ECOMOD 

Septembrie-

octombrie 

2011 

Universite Libre de Bruxelles, centrul DULBEA Department of Applied 

Economics (Ali Bayar)) – stagiu de cercetare postdoctorală din cadrul 

proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România”, POSDRU /1.5/S/59184 

2010-2013 Bursă postdoctorală în cadrul proiectului “Performanţă şi excelenţă în 

cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din 

România”, POSDRU /1.5/S/59184, în cadrul ariei tematice 2 - Uniunea 

economică si monetară, cu tema “Ajustarea politicilor bugetare 

(politicilor fiscale şi de cheltuială publică ) în vederea stimulării 

creşterii economice” 

2010 Bursă de specializare la  Banca Calyon – Credit Agricole, Paris, Franţa 

2009 Bursă de specializare la  Universitea Sapientza, Roma, Italia 

2007-2009 Master în Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare 

economică (English Language Education and Research Communication 

for Business and Economics) 

2008 Bursă de specializare la  Universite Uni-Mail Geneve, Elveţia 

2007 Doctor în Economie, specializarea Finanţe şi Asigurări, Facultatea de  

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, specializarea Bănci şi Burse 

de valori,  ASE Bucureşti, coordonator ştiinţific prof.dr.Ion STANCU 

Teză de doctorat Efecte ale politicii fiscale asupra economiei reale (prof. 

mailto:laura_obreja@yahoo.com
mailto:laura.brasoveanu@fin.ase.ro
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Ion Stancu)  

2005 Bursă de specializare la ULB, Bruxel, Belgia 

2003 Curs postuniversitar de psihopedagogie, ASE Bucureşti 

2002 Bursă de specializare la  Paris Dauphine şi la ITEC Toulouse, Franţa 

2001 Bursă de specializare la  Universite Uni-Mail Geneve, Elveţia 

1999 Bursă de specializare, University of Reading, Anglia 

1997-1998 Şcoala Doctorală DOFIN, specializarea Pieţe financiare şi valutare, 

ASE Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

valori  

Teză de disertație – Factori determinanți ai cursului de schimb (prof 

Moisa Altar) 

1993-1997 Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, specializarea 

Bănci şi Burse de valori, ASE Bucureşti 

Teză de licență – Gestiunea portofoliului de valori mobiliare (prof. 

Mariana Dimitriu Caracota) 

1989-1993 Liceul Nicolae Bălcescu (Colegiul Sf.Sava), profil matematică-fizică, 

Bucureşti 

 

Activitatea profesională 
2009-

prezent 

Profesor universitar la Catedra de Finanţe, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori,  ASE Bucureşti 

2007-2009 Conferenţiar universitar la Catedra de Finanţe, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori,  ASE Bucureşti 

2002-2007 Lector universitar la Catedra de Finanţe, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori,  ASE Bucureşti 

1999-2002 Asistent universitar la Catedra de Finanţe, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori,  ASE Bucureşti 

1997-1999 Preparator universitar la Catedra de Finanţe, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori,  ASE Bucureşti 

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract / grant: 
  2014 ”The study of fiscal vulnerability: empirical evidence for european union 

countries”, proiect câştigat prin competiţie, director : Stoian, Andreea, membru 

 2010 - 2013: “Ajustarea politicilor bugetare (politicilor fiscale şi de cheltuială 

publică) în vederea stimulării creşterii economice”, bursă postdoctorală în cadrul 

proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor 

economice din România”, POSDRU /1.5/S/59184, în cadrul ariei tematice 2 - Uniunea 

economică si monetară, director de proiect 

 2009-2011: “Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru 

stimularea cresterii economice”, proiect CNCSIS-UEFISCSU, in cadrul programului 

"Idei - Proiecte de cercetare exploratorie", cu codul 1786, director de proiect  

 2006-2008: “Studiul comportamentului investitorilor pe piata de capital si 

impactul acestuia asupra cresterii economice”, Ministerul Educatiei si Cercetarii, 

Programul Cercetare de Excelenta, Programul de cercetare de excelenta pentru tinerii 

cercetatori, director de proiect prof. Victor Dragotă, membru 
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 2007: “Este relevanta teoria de agent pentru alegerea structurii de finantare? 

Modelarea dependentei intre structura financiara si performantele intreprinderii”, 

proiect finantat CNCSIS, tip AT (membru), director de proiect conf. Mihaela Dragotă, 

membru 

 2006: Proiect CEEX, cod 2-CEX-06-8-86 / 19.09.2006, “Modele de analiză 

economico-financiară ale impactului măsurilor de reformă în sistemul public de 

sănătate”, director de proiect prof. Ion Stancu, membru 

 2006: Proiect de cercetare CNCSIS tip A, Cod CNCSIS 1249/2005, tema 19 

„Masuri de eliminare a cauzelor arieratelor si de fluiditate a decontarilor in 

Romania”, director proiect prof. Ion Stancu, membru 

 2005: Projet de cooperation scientifique inter-universitare no. 6316PS543 „Le 

developpement durable, echange global et ecosysteme dans la perspective 

d’integration europeenne”,intre universitatile ASE, Universite Libre de Bruxelles, 

Universitatea de Economie din Varna si ASEM, Association Universitaire de la 

Francopfonie, membru 

  2005: Proiect de cercetare CNCSIS tip A, Cod CNCSIS 1249/2005, tema 14 

„Impactul arieratelor asupra echilibrului micro si macroeconomic”, director proiect 

prof. Ion Stancu, membru 

 2004: Proiect de cercetare CNCSIS tip A, Cod CNCSIS 1249/2004, tema 11 

„Problema arieratelor în România şi propuneri de soluţionare a acesteia în 

perspectiva integrării în U.E.”, director proiect prof. Ion Stancu, membru 

  2003: Proiect de cercetare CNCSIS tip A, Cod CNCSIS 342/2003, tema 4 „Studiul 

pieţei de capital din România”, director proiect prof. Dalina Dumitrescu, membru 

 2002: Proiect de cercetare CNCSIS tip A, Cod CNCSIS 194/2002, tema 20 „Studiul 

societăţilor româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti şi pe RASDAQ”, director 

proiect prof. Dalina Dumitrescu , membru 

 2001: Proiect de cercetare CNCSIS tip A, Cod CNCSIS 765/2001, tema 6 „Influenţa 

structurii financiare a întreprinderii asupra rezultatelor economico-financiare ale 

acesteia”, director proiect prof. Dalina Dumitrescu , membru 

 

Workshopuri 
 Septembrie 2013: Membru in comitetul organizatoric al workshopului organizat de 

INFER, „From Economic Crisis towards economic growth: fiscal and monetary policy 

instruments”, 26-27 septembrie, Bucureşti 

 August 2012: participant în cadrul workshopului „Strategii De Integrare Culturala In 

Managementul Spitalelor Universitare”, PD_642 RU, PN II, director proiect 

lect.univ.dr.Simona Vasilache 

 Iulie 2012: participant în cadrul workshopului organizat pe tema “Economia 

subterană”, director proiect prof. Iulian Braşoveanu 

 

 

Participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi ateliere 

tematice/forumuri : 
Participarea la 2 ateliere tematice organizat în cadrul proiectului pe aria tematică Uniune 

Economică şi Monetară 
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1. Al doilea atelier tematic organizat în cadrul Uniunii Economic și Monetare, cu tema 

"Problema datoriilor publice și coordonarea politicilor fiscale în Uniunea Europeană", 

prof.univ.dr Claudiu Doltu, 16 ianuarie 2012, organizat în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România” 

2. Atelierul tematic organizat pe tema “Revizuirea aranjamentelor instituţionale ale 

zonei euro în perspectiva relansării economice”, susținut de Aura Socol, organizat în 

cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea 

postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, 17 februarie 2011 

 

Participarea la 2 forumuri organizate  în cadrul ariei tematice Uniune Economică şi 

Monetară 

1. Forumul "Universitate-Cecetare-Mediu de afaceri" organizat în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România”, 8 iunie 2012 

2. Forumul "Universitate-Cecetare-Mediu de afaceri" organizat în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România”, 30 iunie 2011 

 

 2016 may Los Angeles “ Using PLS Methodology for Understanding Commodity 

Market Behaviour and Improving Decision-Making Process”,  Bernard Morard,  

Florentina Olivia Balu, Laura Obreja Brasoveanu, Official Page of event: 

http://theires.org/Conference/LosAngelesUSA/ICESS/, 54th International conferences on 

Economics and Social Sciences (ICESS) Los Angeles, USA 

 2016 martie Bucharest Ion Stancu, Laura, Anamaria Ciobanu “Comparative valuation 

of companies by using the discounted cash flows (DCF), the economic value added 

(EVA) and the residual profit (RI) models”, FI BA XIV Edition, INTERNATIONAL 

FINANCE AND BANKING CONFERENCE, organizată de FABBV în colaborare cu 

SIF Banat – Crişana, RoFIBA şi CEFIMO 

 2015 “A new framework for detecting the short term fiscal vulnerability for the 

European Union countries “, articol prezentat la conferinţa international FI BA organizată 

de FABBV în colaborare cu SIF Banat – Crişana, RoFIBA şi CEFIMO, 26-27 martie 

2015, Stoian. A., Obreja Braşoveanu, L., Dumitrescu, B., Braşoveanu, I. 

 2013 “Anticipation or Reaction to Macroeconomic News? Evidence from Romanian 

Capital Markets”, Oprea, Dragoș Ștefan; Dragotă, Victor; Obreja Brașoveanu, Laura, 

”Macroeconomic variables as explanatory factors of stock returns on frontier stock 

markets: the case of Romania”, EMU-SSEM Conference, Famagusta, 11-13 mai 2013, 

http://esec.emu.edu.tr. 

 
 2013 Oprea, Dragoș Ștefan; Dragotă, Victor; Obreja Brașoveanu, Laura, 

”Macroeconomic variables as explanatory factors of emerging markets stock returns: the 

case of Romanian capital market”, International Finance and Banking Conference FI BA, 

București, 28-29 martie 2013, http://www.fin.ase.ro/FIBA2013/index.asp. 

 2012 “Fiscal policy – fiscal adjustments and fiscal expansions – the case of Ex-

communist Countries From European Union”, articol prezentat la conferinţa 

http://theires.org/Conference/LosAngelesUSA/ICESS/
http://esec.emu.edu.tr/
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internaţională organizată de The International Institute of Social and Economic Sciences, 

organizată în perioada 4-7 decembrie 2012, Praga, Cehia, http://www.iises.net 

 2012 „Applied Strategies For Fiscal Adjustment In Excommunist Countries From 

European Union", prezentat la conferinţa internatională din 4-7 October 2012 , "47th 

International Atlantic Economic Conference", Montreal, Canada, 74th International 

Atlantic Economic Conference, 

https://iaes.confex.com/iaes/74am/webprogram/Paper8357.html 

 2012 "A comparative analysis of the applied strategies for fiscal policy (adjustment 

and expansion episodes) in European Union countries", Annual International Symposium 

Economy & Business,  Bulgaria, 1-5 sept 2012, http://www.scientific-

publications.net/download/economy-and-business-2012-contents.pdf 

 2012 „Fiscal adjustment – strategies and consequences: empirical evidence for 

European Union economies”, working papers 28/2012, Universitatea Portucalense, 

Centro de Investigacao em Gestao e Econoia (CIGE), 

http://ideas.repec.org/p/ris/cigewp/2012_028.html 

 2012 “Fiscal Adjustment in European Union Countries” (Ajustarea fiscală în ţările 

membre ale Uniunii Europene), studiu prezentat  la conferința internațională “Global 

Economic Crisis – Status and Perspectives” organizată de Universitatea Artifex din 

București, 17-18 mai 2012 

 2011 "Size and quality of public sector and economic growth - changes occurring in 

the former communist EU countries ", conferinţă organizată de Universitatea 

Portucalense cu titlul "The Role of the Government in the Economy", 27 mai 2011 

 2011 “Connections between Economic and Politic - the Relevance of the Typology of 

Political Parties”, Conferinta internaţionala “Pieţele financiare în contextul paradigmei 

noii economii”, Timişoara, 13, 14 mai 2011, conferinţă organizată de Facultatea de 

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori (FABBV) din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor (FEAA) 

din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara şi Societatea de Investiţii Financiare  Banat-

Crişana 

 2010 “Creşterea economică – o analiză cost-beneficiu”, a XI-a Conferinţă 

Internaţională "Stabilitatea Financiară şi Monetară în ţările emergente", conferinţă 

organizată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori (FABBV) din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie şi 

Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara şi 

Societatea de Investiţii Financiare  Banat-Crişana, 10 decembrie 2010 

 2010 “Evaziunea fiscală: factori de impact cantitativi şi calitativi”, a XI-a Conferinţă 

Internaţională "Stabilitatea Financiară şi Monetară în ţările emergente", conferinţă 

organizată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori (FABBV) din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie şi 

Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara şi 

Societatea de Investiţii Financiare  Banat-Crişana, 10 decembrie 2010 

 2010 “Efecte ale crizei economice actuale asupra variabilelor fiscale în ţările Uniunii 

Europene”, Simpozion Ştiinţific organizat în cadrul Facultăţii de Economie, ASE 

Bucureşti, “Criza globală şi reconstrucţia ştiinţei economice?” 5 noiembrie 2010 

 2010 “Efectele crizei financiare asupra deficitelor bugetare din statele membre ale 

Uniunii Europene”, The 3rd International Conference “Financial Crime and Securitization 

http://www.iises.net/
http://ideas.repec.org/p/ris/cigewp/2012_028.html


6– CV Laura Obreja Braşoveanu 

 

 

of Banking Circuits in order to Prevent and Fight against Money Laundering”, Sinaia, 

Romania, 2-4 June 

 2009: “Analiza contextului macroeconomic în ţările Uniunii Europene, în 2009”, 

Sesiunea Internaţională organizată de FABBV, ASE Bucureşti  

 2009: „Assessing Efficiency of Fiscal Adjustments Based on Data Envelopment 

Analysis: Romania’s Case”, 16th International Economic Conference – IECS 2009 

„Industrial Revolutions, from the Globalization and post-globalization perspective”, 7-8 

May 2009, Sibiu 

 2008: Obreja Braşoveanu, Laura; Ciobanu, Anamaria; Braşoveanu, Iulian “Costul 

capitalului: factori determinanti”, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a 

Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori “Inovaţie financiară şi 

competitivitate în Uniunea Europeană” 

 2008: Braşoveanu, Iulian; Obreja Braşoveanu, Laura „Evolutii ale coruptiei si 

corelatia acesteia cu presiunea fiscala totala in UE 27”, The 1st International Conference  

“Financial Crime and Securitization of Banking Circuits in order to Prevent and Fight 

against Money Laundering”, Sinaia, Romania, 24-26 October 

 2008: Ciobanu, Anamaria; Obreja Braşoveanu, Laura „Estimating Equity Risk 

Premium for Valuating a Romanian Company – The Case of ANTIBIOTICE SA”, 

conferinţa internaţională Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere, 

30 Mai -01 Iunie 2008, Universitatea din Craiova 

 2008: Obreja Braşoveanu, Laura; Braşoveanu, Iulian “The Impact of Fiscal Policy on 

Economic Growth”, International Seminar: Risk Management in a Knowledge Based 

Economy, Department of International Economic Relations, University of Economics-

Varna, Bulgaria, April 18, 2008 

 2008 : Semenescu, Andreea; Cataramă, Delia; Pele, Daniel; Dragotă, Victor, Obreja 

Braşoveanu, Laura „Corruption, Investments and Economic Growth”, Proceedings Of 

The Eighth International Business Research Conference, Dubai, UAE , 27-28 March  

2008 

 2007 : Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Corelaţii între politica fiscală şi principalii indicatori 

macroeconomici în România”, Braşoveanu, Iulian, Obreja Braşoveanu, Laura, Păun, 

Cristian 

 2007 : Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Economie 

generală „Comparaţii internaţionale privind fiscalitatea în statele UE”, Braşoveanu, 

Iulian, Obreja Braşoveanu, Laura, Păun, Cristian 

 2007: 3rd Iberian International Business Conference, Aveiro, Portugal, 19-20 October 

2007, „Corruption, investments and economic growth” 

 2007: 3rd Iberian International Business Conference, Aveiro, Portugal, 19-20 October 

2007, „Capital markets and economic growth” 

 2007: International Symposium „Economy, Society, Civilization” 6-7 July 2007, 

Faculty of Economics, AES – „Capital structure and performance: an analysis for the 

Romanian listed companies” 

 2007 : 4-th International Finance Conference, Hammamet, cotată în baze de date 

internaţionale recunoscută ISI „Some consideration on relationship between investors 

behaviour, regulations, and economic growth”, Dragotă, Victor, Obreja Braşoveanu 

Laura, Semenescu, Andreea 
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 2007: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională STRATEGII 

XXI, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, „Corelaţii între cheltuielile publice 

pentru apărare şi creşterea economică”, Obreja Braşoveanu, Laura, Braşoveanu, Iulian 

 2006: 39 Meeting Euro Working Group on Financial Modeling, CERAM, Sophia-

Antipolis, „Capital market development and economic growth”, Dragotă, Victor; Negrea, 

Bogdan; Obreja Braşoveanu, Laura, Semenescu, Andreea 

 2006: Les Communications du Symposion Scientifique International „Developpment 

durable, echange global et ecosystemes”, „Aspecte macroeconomice ale procesului de 

dezvoltare durabilă în România”, Braşoveanu, Iulian, Obreja Braşoveanu, Laura 

 2006: Les Communications du Symposion Scientifique International „Developpment 

durable, echange global et ecosystemes”, „Evaluarea serviciilor de protecţie a mediului”, 

Obreja Braşoveanu, Laura, Ibraim, Meral 

 2006: Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori, „Convergenţa creşterii economice în contextul 

integrării în Uniunea Europeana”, Obreja Braşoveanu; Laura, Braşoveanu, Iulian; Păun, 

Cristian 

 2004: Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Finanţele şi integrarea în Uniunea Europeană”, 

„Particularităţi ale procesului de ajustare fiscală în România”, Obreja, Laura 

 2004: Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Finanţele şi integrarea în Uniunea Europeană”, 

„Sustenabilitatea politicii fiscale în România”, Obreja, Laura; Braşoveanu, Iulian 

 2003: Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Finanţele şi dezvoltarea durabilă”, „Impactul 

politicilor fiscale asupra creşterii economice”, Obreja, Laura 

 2001: Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Finanţele şi dreptul”, „Structura optimă a capitalului: 

factori de influenţă şi dinamica acesteia”, Dumitrescu, Dalina; Obreja, Laura; Ciobanu, 

Anamaria; Braşoveanu, Iulian 

 2000: Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Finanţele şi dinamica economică”, „Emergenţa 

sistemului financiar din România”, Stancu, Ion; Obreja, Laura 

 

Diplome 
 Diplomă Georgescu Roengen pentru cercetarea ştiinţifică de excelență –ASE 

Bucureşti - 2019 

 Diplomă Nicolae Georgescu Roengen pentru cercetare ştiinţifică–ASE Bucureşti - 

2006 

 Diplomă Nicolae Georgescu Roengen pentru cercetare ştiinţifică–ASE Bucureşti - 

2005 

 Diplomă de debut – ASE Bucureşti - 2003 

 Diplomă de debut – ASE Bucureşti - 2001  

 

Activităţi administrative: 
 director Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - 

Evaluarea Bunurilor Imobile (2014-2015) 
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 director Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - 

Evaluarea Bunurilor Mobile (2014-2015) 

 director adjunct la Master DAFI “Management Financiar şi Investiţii” (din 2000) 

 

Alte activităţi: 
 Din 2018 – Institutul de Studii Financiare (ISF) – lector Analiză și previziune 

fiannciară, Investiții pe piața de capital, Finanșe pentru nonfinanțiști 

 2018-2019 SC OK Service Corporation SRL – expert Formator Management 

Financiar în cadrul proiectului “Formare, Adaptare, Inovare pentru Resurse Umane 

Competitive”, Cod proiect: 118040 

 2017 S.C. Meda Consulting S.R.L. – lector Riscuri financiare. Tehnici fundamentale 

pentru rezolvarea problemelor 

 2016 S.C. Meda Consulting S.R.L. – lector Analiza economico-fianciară a companiei 

 2016 S.C. Meda Consulting S.R.L. – lector Managementul trezoreriei întreprinderii 

 2015 S.C. ACZ Consulting – consultant în cadrul proiectului „Servicii pentru 

Autoritatea de Management în vederea standardizării elementelor economico-financiare 

din cadrul procesului de evaluare şi selecţie din cadrul POR 2014-2020” – realizarea 

următoarelor livrabile: (1) Criterii de evaluare financiară detaliate pentru fiecare prioritate de investiție în 

parte și pentru fiecare categorie de beneficiari, inclusiv metodologia de detaliere a punctajelor propuse a fi 

acordate; (2) Standardizarea modalității de calcul  pentru identificarea întreprinderilor aflate în dificultate în 

conformitate cu prevederilor  regulamentelor comunitare și cu principiile enunțate la nivel european în 

abordarea acestor aspecte; (3) Standardizarea analizei economico -financiare și metodologiei de lucru, 

pentru diferitele categorii de beneficiari, inclusiv realizarea modelelor standard de proiecții financiare 

pentru determinarea indicatorilor de performanță financiară a proiectului, precum și dezvoltarea unui model 

standard integrat în analiza cost -beneficiu; (4) Standardizare model plan de afaceri și plan de marketing; 

(5) Realizarea de propuneri pentru verificarea modului de asigurare a cofinanțării în cadrul proiectului 

pentru beneficiari privați (descrierea avantajelor și dezavantajelor din perspectiva beneficiarilor și din 

perspectiva AMPOR)  
 2012 expert în cadrul contractului „Dezvoltarea capacităţii pentru Analiza Cost-

Beneficiu”, proiect co-finanţat din FEDR prin POAT, implementat de AAM Management 

Information Consulting Private Company Limited by Shares, AAM Management 

Information Consulting SRL, Leader A.T.E.C. SRL, Intrarom SA, Infogroup Consulting 

SA – realizarea următoarelor studii (1) Analiza cost-beneficiu şi alte metode de evaluare a proiectelor 

finanţate din FEDR şi FC, (2) Rolul indicatorilor de performanţă în selectarea/aprobarea proiectelor, (3) 

Factorii de conversie în analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii finanţate din FEDR şi FC, (4) 

Recomandări privind externalităţile ce trebuie considerate în cadrul Analizei Cost-Beneficiu a  proiectelor 

finanţate din FEDR şi FC, (5) Studiu privind ratele interne de rentabilitate, (6) Studiu privind ratele de 

actualizare financiară şi socială  
 2011 UTI Group – lector Analiza financiară și investiții 

 2009 institutul IRECSON – lector Management financiar – Analiză financiară, 

Previziune financiară, Managementul capitalului de lucru, Managementul trezoreriei 

 2005 institutul IRECSON - lector Managementul proiectelor – Managementul 

întreprinderilor mici și mijlocii 

 2005 institutul IRECSON – lector Management financiar, Planul de afaceri 

 2020 participant la Cursul de investiții și tranzacționare, organizat de INFINEDU 

 

 organizator conferinţa internaţională FABBV 

 comisii de îndrumare doctorate 

 discussant la conferinte 
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 2008 – prezent membru al consiului editorial al revistei Applied Financial Research, 

master DAFI, ISSN 1844-7953 

 2009 – prezent Coeditor la Review of Finance and Banking, revistă de prestigiu în 

domeniul financiar, indexată în mai mult de trei baze de date internaționale,  

http://rfb.ase.ro/, Print ISSN: 2067-2713 , Online ISSN: 2067-3825 , Editura ASE 

 2010 – prezent Coeditor la Romanian Journal of Fiscal Policy, revistă de prestigiu în 

domeniul financiar, indexată în mai mult de trei baze de date internaționale,  

http://www.rjfp.ro/ , ISSN 2069 – 0983 

 2012 – present Membru al Editorial Board Journal of Knowledge Management, 

Economics and  Information Technology 

 2012 membru fondator al Asociaţiei Române de Finanţe şi Bănci - ROFIBA,  

 membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ 

 membru CEFIMO 

 reviwer la International Research Journal of Management and Business Studies 

 reviwer la Education Research http://interesjournals.org/ER/ 

 reviwer la revista Journal of Economics and International Finance, 

www.academicjournals.org/JEIF, ISSN:2006-9812 

 în perioada 2000 - 2004 am fost membru în biroul Catedrei de Finanţe, asigurând buna 

funcţionare a activităţilor de catedra; 

 din anul 2004 sunt membru în Consiliul Facultăţii Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse 

de Valori  

 membru în cadrul Comisiei de Admitere la ciclul licență, pentru facultatea FABBV,   

 din 1998, am fost membru în comisiile aferente examenului de licență, pentru 

elaborarea subiectelor şi pentru susținerea lucrărilor de licenţă; 

 membru în comisiile de admitere la studiile de master, pentru elaborarea de subiecte 

 membru în comisiile de susţinere a disertaţiilor în cadrul programului de master DAFI 

şi Finanţe corporative, 

 începând cu anul 2000 (chiar de la înfiinţare) sunt implicată în coordonarea masterului 

„Management Financiar şi Pieţe de capital” - DAFI ca director ştiinţific, asigurând buna 

desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare ce se derulează în cadrul acestuia, 

precum şi coordonarea uneia dintre grupele de proiecte 

 în perioada 2012-2013 am ocupat poziţia de asistent manager în cadrul proiectului 

„Metode inovative pentru profesionalizarea viitorilor specialisti in domeniul financiar-

bancar – ProFin”, axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 

muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, Contract 

nr. POSDRU/109/2.1/G/81455, în cadrul căruia am participat activ la realizarea tuturor 

activităţilor prevăzute în cadrul proiectului: Infiintarea si functionarea unei intreprinderi 

simulate cu profil financiar bancar, Organizare 3 seminare de schimb de experienta si 

diseminare de bune practici, Vizite de studiu la diferite institutii implicate in activitatea 

pietelor financiare din Romania si din strainatate, Dezvoltarea serviciilor de consiliere si 

orientare profesională a studentilor, Participarea studentilor la stagii de pregatire practica, 

Activităţi de management a proiectului, Evaluarea şi monitorizarea  internă a proiectului, 

Achiziţia de lucrări, bunuri şi servicii, Activitatile de informare si publicitate a 

proiectului. 

 co-editor al a două lucrări de specialitate „Developpement durable, echange global et 

ecosystemes”, Les Communications du Symposion Scientifique International, Project 

http://rfb.ase.ro/
http://interesjournals.org/ER/
http://www.academicjournals.org/JETR
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AUF 6316PS543, Editura ASE, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-594-898-6 şi 

„Dezvoltarea durabilă. Argumente pro şi contra”, Disertaţiile masterului DAFI 

„Management financiar şi pieţe de capital”, ASE, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-594-

899-3 

 

Afilieri:  
 INFER The International Network for Economic Research, Working groups: 

Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, 

Institutional Economics, Public Economics 

 ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director 

 CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare 

 ANEVAR - Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

Cunoştiinţe PC: Micosoft Word, Excel, Powerpoint, Eviews, SPSS, R, Statistica 

 

Limbi străine: engleză, franceză 

 
 


