Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

IOAN-FRANC VALERIU
Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711 Bucureşti

Telefon(oane)

021-3182438

Fax(uri)

021-3182432

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

cide90@gmail.com , edituraexpert@gmail.com
română
21 mai 1949
M

Locul de muncă actual - Director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE)
- Director al Centrului de Informare şi Documentare Economică
- Redactor şef al publicaţiilor INCE

Locul de muncă vizat în
domeniul ocupaţional - Director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE)
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

01.12.2001 – prezent:
director general adjunct
- cercetător ştiinţific II-I, Coordonarea generală a programului de cercetare al INCE – Academia
Română;
- coordonarea editorială şi secretariat ştiinţific pentru programul prioritar ESEN (1 şi 2); coordonarea
ştiinţifică a programului Economie şi cultură; a proiectului Nicholas Georgescu-Roegen. Opere
complete; a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a României (2003-2008); a Raportului anual
al dezvoltării umane (PNUD, ediţiile 2000-2002);
- redactor-şef al publicaţiilor INCE; director al Centrului de Informare şi Documentare Economică din
1991;
- coordonator de obiectiv în cadrul Programului Naţional de Cercetare CERES;
- conducător de doctorat din anul 2003, domeniul economie;
- director de proiect cercetare de excelenţă „Dezvoltarea durabilă a României în context european şi
mondial” 2005-2008;
- expert – wg 4, Proiectul de realizare a Strategiei naţionale de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în
România 2007-2013;
- Membru al Consiliului director al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă (din 2000) a Academiei
Române;
- Membru în Comisia Consultativă CNATDCU, domeniul economic (din 2004);
- Membru al Consiliului Director al Fundaţiei Patrimoniu a Academiei Române (2005-2010);
Director al Centrului de Informare şi Documentare România-OECD (din 2005).
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

01.01.1990 – 01.12.2000:
cercetător ştiinţific III
- Coordonator de proiecte în domeniul valorificării gândirii economice naţionale şi mondiale;
participant ca autor şi coautor la proiectele fundamentale şi prioritare ale INCE – Academia Română;
Schiţa trecerii la economia de piaţă în România; Strategia naţională de pregătire a aderării României
la UE; Strategia Naţională de dezvoltare a României pe termen mediu;
- Membru fondator al Centrului Pierre Werner de Studii şi Documentare România-Luxemburg;
- Asistent naţional program ACE-PHARE.
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti
04.12.1979 – 01.06.1989:
cercetător ştiinţific
- Coordonator de lucrări pentru sisteme informatice şi informaţionale în comerţul interior; realizarea
sistemului integrat de informare şi documentare al ramurii comerţ interior, coordonator al părţii române
în Sistemul Internaţional de Informare Ştiinţifică şi Tehnică pentru Comerţ Interior; realizarea primului
sistem de descriptori specializat multilingv şi a sistemului informatic de exploatare industrială a sa;
coordonator al Oficiului de Informare şi Documentare pentru Comerţ Interior al MCI.
Institutul de Economia Comerţului Interior şi a Turismului, Bucureşti
04.09.1976 – 01.11.1977:
economist
Economist, specializarea informatică de gestiune; realizarea de analize de sistem şi implementarea de
soluţii informatice pentru IBM 360/20 în gestiunea mărfurilor în comerţul interior.
Institutul de Cercetări Comerciale, Bucureşti

Experienţa în implementarea
proiectelor POSDRU
Perioada Aprilie 2014 – octombrie 2015 :
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”,
Contract POSDRU/159/1.5/S/136077, beneficiar Academia Română
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Coordonarea şi monitorizarea activităţilor proiectului

Funcţia sau postul ocupat Tutore proiect „Promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în
cercetarea ştiinţifică”, contract POSDRU - ID 140106, beneficiar Institutul de Economie Mondială
Tipul activităţii sau sectorul de Expert pe termen lung
activitate
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Academia Română
Iulie 2010 – mai 2013:
Manager proiect, proiectul Şcoala postdoctorală „Valorificarea identităţilor culturale în procesele
globale” – ID 59758
Academia Română
Coordonarea şi monitorizarea activităţilor proiectului
Martie 2010 – februarie 2013:
Expert pe termen lung, proiectul Şcoala postdoctorală „Studii postdoctorale în economie: Program de
formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE” – ID 61755
Academia Română
Aprilie 2010 – martie 2013:
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Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Expert pe termen lung proiectul Şcoala postdoctorală „Cercetarea ştiinţifică economică, suport al
bunăstării şi dezvoltării umane în context european - CERBUN” – ID 62988
Academia Română

Educaţie şi formare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Activitate didactică

07.09.2004 – prezent:
Conducător doctorat, domeniul Economie
01.11.1996 – 23.06.2000:
Doctorat în economie
Economie
Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti
Doctor în ştiinţe economice, domeniul Economie
octombrie 1971 – septembrie 1975:
Licenţiat în ştiinţe economice
Comerţ interior, marketing
Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ Interior
Învăţământ superior
15.09.1967 – 16.06.1969:
Contabilitate comercială
Contabilitate de gestiune, informatică, organizare comercială
Grupul Şcolar Comercial Postliceal „N. Kretzulescu” Bucureşti
Contabil, contabilitate de gestiune, planificare

Profesor asociat la Universitatea „Spiru Haret” Braşov, din 2004 (licenţă), din 2009 (master)
Profesor asociat la Şcoala doctorală, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Visiting Profesor la Universitatea din Trier, Germania (2005)
Profesor asociat, examinator extern la CODECS (2002)
Profesor asociat la Universitatea Oradea

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

română

franceză, engleză
Comprehensiune

Autoevaluare
Nivel european (*)

Abilităţi de
ascultare

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Limba engleză

C2

x

x

C2

Limba franceză

C2

x

x

C2

Scris
Exprimare

C2
x

C2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine
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C2
x

C2

x

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Membru în Colegiul Noii Enciclopedii a României, Academia Română – INCE;
- Membru al Comitetului ştiinţific al Enciclopediei panhispanice de ştiinţe economice şi financiare a
Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare a Spaniei, Barcelona (2012);
- Manager Proiect POSDRU Şcoala postdoctorală „Valorificarea identităţilor culturale în procesele
globale” (2010-2013);
- Manager Proiect „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare,
durabilitate”, Contract POSDRU/159/1.5/S/136077, beneficiar Academia Română;
- Membru al Consiliului consultativ pentru cercetare-dezvoltare-inovare (din 2014) al ANCS MEN,
preşedinte al Comisiei pentru Identitate şi Economie;
- Managementul cercetării ştiinţifice, management editorial, managementul IMM; managementul
culturii, înclinaţii culturale şi creative;
- Documentare ştiinţifică şi tehnică retro şi prospectivă;
- Stagii de pregătire externă la: CFCE Paris; Statec Luxemburg; Ministerul Culturii Luxemburg;
Ringier - Rentrop şi Straton Elveţia; MC Germania; Academia de Ştiinţe a Rusiei, Institutul de
Economie Naţională Moscova; Academia de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev; Academia de Ştiinţe
Economice Chişinău, Republica Moldova; Institutul de Modelare Matematică – Leningrad;
Academia Regală Spaniolă de Ştiinţe Economice şi Financiare, Barcelona; 15th World Congres of
the International Economic Association, Istanbul, 2008;
- septembrie 1994, Director, Director al celui de-al III-lea Congres al Academiei Europene pentru
Conducerea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - AEDEM (cu sediul la Vigo, Spania);
- septembrie 1996 – prezent, Coordonator , Cooperarea ştiinţifică a României cu Republica Moldova;
- septembrie 1999 – octombrie 2004, membru al Consiliului ştiinţific al Institutului european din
România; Consilier ştiinţific consultativ, IER, Studii de impact ale aderării României la UE – proiect
PHARE – MIE;
- iunie 2003 – noiembrie 2004, Coordonator naţional din partea INCE, coautor, Strategia Naţională
de dezvoltare durabilă a României, Orizont 2025;
- februarie 2000 – mai 2000, Director editorial, Strategia Naţională de dezvoltare economică a
României pe termen mediu, 2001-2004;
- ianuarie 2001– mai 2002, Coordonator ştiinţific şi editorial, coautor, Probleme ale integrării
României în UE. Cerinţe şi evaluări. GRANT UE B7-030-ZZ00 24.03.08.15;
- septembrie 1999 – octombrie 2000; ianuarie – septembrie 2001, Coordonator ştiinţific şi editorial,
coautor, ESEN, 1-2 (Evaluarea Stării Economiei Naţionale), program fundamental al Academiei
Române;
- martie 1995 – iunie 1995, Coordonator ştiinţific şi editorial din partea INCE, coautor, Strategia
Naţională de pregătire a aderării României la UE;
- aprilie 1994 – decembrie 1998, Asistent al coordonatorului naţional pentru programul de training şi
fellow, Programul ACE – PHARE.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

MS DOS, WINDOWS, P.P.
Literatură, poezie, traduceri beletristică din limba franceză
Da, categoria B
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Distincţii naţionale şi - Cavaler al Ordinului Naţional „Serviciul credincios” al României (01.04.2004)
internaţionale, afilieri
profesionale şi ştiinţifice, - Ofiţer al Ordinului Naţional „Pentru merit” al Marelui Ducat de Luxemburg (2006)
informaţii suplimentare - Premiul Academiei Române “P.S. Aurelian” pentru lucrarea “Marketing şi cultură”, 1999;
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu (martie 2012);
- Distincţia „Meritul academic” a Academiei Române pentru contribuţia remarcabilă la desfăşurarea
activităţii ştiinţifice a Academiei Române (mai 2013);
- Premiul „Victor Slăvescu” al Academiei Române pentru lucrarea „Despre criză, cu discernământ şi
fără mânie” (decembrie 2012).
- Premiul Salonului Naţional de Carte Cluj-Napoca pentru cea mai bună carte economică a anului,
respectiv lucrarea “Marketing şi cultură”, 1997;
- Medalia comemorativă “Pierre Werner” Luxemburg, 1996;
- Diploma de excelenţă şi Medalia de argint a BNR şi Academiei Române pentru Programul “Laureaţii
Nobel în economie şi limbajul economic noţional naţional”, Bucureşti, 2001;
- Diploma de excelenţă şi Medalia „Personalitatea europeană a anului 2000” pentru contribuţia la
integrarea României în Uniunea Europeană, conferită de Eurolink - House of Europe, Federation
International des Maisons de L’Europe, iunie 2001;
- Distincţia culturală a Academiei Române pentru prezenţă în viaţa intelectuală românească şi
ataşament faţă de opera Academiei Române, 2002;
- Diploma Extraordinară „pro egregia Vestra industria ad ampliandum humanam cognitionem”, a
Universităţii Internaţionale a Mării Negre, 2002;
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova (septembrie 2004);
- Preşedinte executiv al Asociaţiei Române de Marketing – AROMAR (din 2000);
- Secretar general al Comitetului Naţional Român al Distribuţiei (CRD), afiliat la AIDA – Bruxelles (din
2000);
- Vicepreşedinte al Academiei Europene de Cibernetică „Ştefan Odobleja”, Lugano, Elveţia (2001);
- Membru în colegiile editoriale a peste 20 de reviste ştiinţifice din ţară (cotate B+ CNCSIS, indexate
în baze de date internaţionale) şi din străinătate, printre care: Romanian Journal of Economic
Forecasting (ISI);
- Director al revistei Marketing-Management – studii, cercetări, consulting (din 1990);
- Redactor-şef al revistelor: Romanian Journal of Economics (B+), Romanian Economic Review
(Academia Română); Caiete Critice (din 2002);
- Preşedinte executiv al Comisiei de Studii Prospective a Academiei Române (septembrie 2009 –
octombrie 2010);
- Diploma de excelenţă a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România pentru promovarea
operelor de aur ale cercetării economice româneşti – Colecţia Nicholas Georgescu-Roegen –
Opere complete (2010);
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