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INFORMAŢII PERSONALE Radu Lupu  
 

 21, Calea Crangasi, bl. 12, sc. 1, ap. 34, sector 6, 060333 Bucuresti (România)  

 (+40)723290261     

 radulupu.ase@gmail.com  

https://ro.linkedin.com/pub/radu-lupu/6/222/55   

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

01/09/1999–Prezent  Profesor universitar (această poziție din septembrie 2015) 
Academia de Studii Economice din București, București (România)  

Predare, cercetare și activități administrative (management) 

Cursuri predate: Gestiunea riscului, Modelarea seriilor temporale, Econometrie aplicată, Evaluarea 
activelor, Managementul riscului cu instrumente financiare derivate, Piețe internaționale de capital 

Cercetare: participarea la mai multe proiecte de cercetare (în calitate de director de proiect sau 
membru în echipa de cercetare) în domeniile: modelarea matematică a fenomenelor economice, piețe 
de capital, managementul riscului, instrumente financiare derivate 

Activități de management: Director program de masterat Managementul Riscului Financiar 
Internațional, organizat în colaborare cu universitatea BI din Oslo, Norvegia, Director proiect POSDRU 
privind realizarea programului ACADEMIA DE RISC care cuprinde șase programe de masterat în 
managementul riscului dezvoltate în parteneriat cu alte patru universități din România și elaborarea 
unei analize a volatilității indicilor bursieri ai pieței românești de capital (www.indicevolatilitate.ase.ro), 
membru al Senatului ASE, membru al Consiliului Facultății de Relații Economice Internaționale, 
organizarea conferințelor științifice și participarea la activitățile de cercetare ale facultății 

01/09/2006–Prezent  Cercetător Științific gr. II 
Institutul de Prognoză Economică, Academia Română, Bucuresti (România)  

Participarea la realizarea de proiecte interne și extra-bugetare privind modelarea fenomenelor 
economice, analiza econometrică a piețelor de capital, analiza convergenței variabilelor economice și 
dezvoltarea de modele de management al riscului în domeniul investițiilor de portofoliu 

01/04/2010–Prezent  Visiting Professor 
ESEC MBA Université de Toulouse á Barcelona, Spain, Barcelona (Spania)  

Cursuri predate: Modeling derivatives with VBA, Risk Management, Cash Management, Private 
Equity 

01/09/2008–Prezent  Maître de Conference invité 
Institut d’Administration des Entreprises din Lille, France, Lille (Franţa)  

Predarea cursului de Management Information Systems 

01/03/2015–Prezent  Instructor 
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association  

- Realizarea pachetului „online training” care cuprinde toate cele 3 volume ale curriculum-ului PRMIA  

01/09/2015–Prezent  Analist Financiar 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, București (România)  

01/09/2004 Professor 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 

Erste Summer School organizată de Wirschaft Universitat and Erste Bank, Bucuresti (Romania)  

Predarea cursului de Risk management with derivatives 

01/06/2003–31/01/2010 Profesor 
The Romanian-Canadian MBA Program, Bucuresti (Romania)  

Cursuri predate: Derivatives, Risk management in financial institutions, International finance 

01/09/2004–01/06/2005 Researcher Assistant 
Concordia University, The John Molson School of Business, Montreal (Canada)  

Activități de cercetare: estimarea probabilităților în condiții de neutralitate la risc extrase din prețurile 
contractelor cu opțiuni, elaborarea codului Matlab pentru pregătirea datelor privind prețurile opțiunilor 
cu scopul de a fi analizate prin folosirea modelelor de evaluare standard. 

21/01/2013–31/03/2015 Chief Econometrics Officer 
MarketScience CEE, Bucuresti (Romania)  

Coordonarea și realizarea activităților de cercetare în domeniul elaborării algoritmilor de detectare a 
salturilor, determinarea impactului anunturilor macroeconomice preprogramate, analize econometrice 
de eveniment, dezvoltarea algoritmilor de recunoaștere a formelor pentru dinamica prețurilor activelor 
financiare pe piața de capital și elaborarea codurilor de program în diferite pachete software 
specializate. 

01/10/2007–01/06/2010 Expert la cabinetul Vice-Președintelui 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bucuresti (Romania)  

Activități de cercetare și formare profesională în domeniul piețelor de capital 

01/09/2011–Prezent  Președinte și membru fondator 
Asociația QuantFin - Quantitative Finance Association, Bucuresti (Romania)  

Activități administrative și de cercetare 

Colaborarea cu reprezentanții companiei Mathworks, care comercializează pachetul software Matlab 
(compania Gamax) pentru dezvoltarea seminariilor științifice privind utilizarea pachetelor software 
cantitative pentru analiza economică 

01/12/2011–30/11/2013 Studii post-doctorale în economie 
Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice, Bucuresti (România)  

Cercetare în domeniul finanțelor cantitative - elaborarea unor modele proprii privind analiza dinamicii 
randamentelor activelor financiare în vederea măsurării riscului 

Teza: Utilizarea modelării neliniare pentru analiza pieței de capital din Europa - Estimarea 
comportamentului investițional 

01/09/1999–01/05/2006 Doctorat în Economie 
Academia de Studii Economice din București, Bucuresti (România)  

Teza: Managementul riscului cu produse financiare derivate 

01/09/2004–01/06/2005 Doctorand în domeniul Finanțelor 
Program de doctorat organizat de consortiul Concordia University, McGill University and Hautes 
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Etudes Commerciales, Montreal (Canada)  

Cursuri absolvite: Financial theory and Corporate Policy Decisions, Comportements Financiers, 
Advanced topics in investments and corporate finance, Theory of fixed income securities, Advanced 
seminar in Pedagogy, Advanced seminar in risk management and derivatives 

01/08/2003–01/06/2004 Doctorand 
Program de doctorat organizat de consortiul format din Concordia University, McGill University and 
Hautes Etudes Commerciales, Montreal (Canada)  

Cursuri absolvite: Derivatives pricing, Advanced Econometrics I and II, Advanced Microeconomics and 
Risk in Financial Economics 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

franceză C1 C1 C1 C1 C1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  Competențele de comunicare s-au dezvoltat ca urmare a participării ca membru atât în echipe care au 
derulat activități de consultanță și analiză de afaceri cât și prin elaborarea și livrarea de cursuri de 
pregătire profesională la MBA-ul Româno-Canadian, la Asociația Brokerilor sau în cadrul CNVM 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- management - am coordonat diferite echipe în realizarea de proiecte din ultimii 10 ani: proiecte de 
cercetare în care am participat ca director și proiecte administrative în care am avut poziția de director 
general privind organizarea și managementul mai multor programe de master (trei programe în ASE și 
patru programe la nivel național - universitățile din Timișoara, Cluj, Iași și Constanța) în domeniul 
managementului riscului 

- leadership (managementul unor echipe în domeniul afacerilor) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- Econometrician în domeniul finanțelor, modelarea matematică a fenomenelor economice, 
măsurarea și modelarea matematică a expunerii la risc 

- Experiență cu proiecte de cercetare - membru în consiliile științifice ale jurnalelor științifice din 
România și din străinătate, referent pentru mai multe reviste științifice și experiență în realizarea de 
proiecte de cercetare 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator elementar 

Utilizator 
independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 - Abilități de programare în mediile software din domeniul analizei datelor (Matlab, R) și în domeniul 
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analizei simple a datelor (Eviews, VBA) 

- O bună înțelegere a principiilor de funcționare a pachetelor software privind gestiunea bazelor de 
date 

- Realizarea de rapoarte automate prin utilizarea unor pachete combinate Latex, Matlab și R 


