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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 

 
   

INFORMAȚII  PERSONALE   
   

Nume/ prenume  Vasile Valentina  
Adresa(e)  Calea 13 Septembrie Nr. 13, Sector 5, Bucureşti 

Telefon(oane)  0744160340; 021-3182471 
E-mail (uri)  valentinavasile2009@gmail.com; val.vasile.ien@gmail.com  

Sex  Feminin 
   

Loc de muncă vizat/  

domeniul ocupațional 

 Expert piata muncii , pentru realizarea lucrării: „Studiu de impact realizat al strategiilor şi 
al diferitelor intervenţii dezvoltate pentru sistemul de învăţământ superior, asupra 
ofertelor educaţionale ale universităţilor şi asupra angajatorilor”, proiect cod SIPOCA 3 

Descriere post în proiect   

   
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 
• Perioda   1986 până în prezent 

• Funcția  sau postul ocupat   Cercetător ştiinţific (din 2000 cercetător ştiinţific grad I -Decizie IEN), 1999-2004 Secretar 
ştiinţific, 2004-pana in prezent Director ştiinţific;   
Director a.i. în perioada 1 aprilie-30 sept.2011, prin decizia IEN nr.246/2011 

• Activități și responsabilități 
principale 

 Cercetare ştiinţifică, consultanţă economică, conducere şi coordonare proiecte de cercetare, 
activitate managerială  

• Numele și adresa angajatorului  Institutul de Economie Naţionala - Academia Româna 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 Cercetare economică – macroeconomie, microeconomie, resurse umane, politici sociale 

   
• Perioda   Din 1995 şi până în prezent 

• Funcția  sau postul ocupat   profesor asociat şi din 2007 cu titlul de profesor universitar (Ordin MECT nr 1643/02.08.2007) 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Activitate didactică studii de licenta, masterat si doctorat, coordonare lucrări de licenţa 

• Numele și adresa angajatorului  Universitatea „Nicolae Titulescu” (2010- prezent), Universitatea Petrol Gaze Ploieşti (1995-
2013), Universitatea „Petru Maior” Tg Mureş (2005-2009 studii master), ASE Bucuresti (2007-
2008), Universitatea din Oradea (2010-2012 studii master); UMF Tg Mures din 2013/2014 
(cursuri in programul de studii doctorale) 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Cursuri la studii universitare (micro şi macroeconomie, analiză economico-financiara, evaluare 
intreprindere,  finanţe şi contabilitate) şi de masterat  (dezvoltarea durabila a resurselor umane, 
management social si politici sociale; proiecte cu finantare internationala; relatii financiare 
internationale, macroeconomie si politici economice, control prin bugete; analiza economica 
aprofundata); cursuri scoala doctorala :finantarea proiectelor de cercetare in domeniul sanatatii 

   
• Perioda   2007 până în prezent 

• Funcția  sau postul ocupat   Îndrumător doctorat in cadrul Academiei Romane, domeniul economie (Ordin MECT 
nr.2400/15.10.2007) 
Director Adjunct, Dep Stiinte Economice, Sociale si Juridice,  Şcoala de Studii Avansate a 
Academiei Române (SCOSAAR),  din 2011 
Indrumator Proiecte POSDRU scoala doctorala/post postdoctorala IEN-partener 2010-2015 

• Activități și responsabilități 
principale 

 Coordonare (post)doctoranzi în stagiul de pregătire, predare cursuri (post)doctoranzi, 
coordonare ştiinţifică a tezelor de (post)doctorat 
Coordonare activitate scoala doctorala Dep Stiinte Economice, Sociale si Juridice, SCOSAAR; 
management scoala (post)doctorala IEN-partener  

• Numele și adresa angajatorului  Academia Română  
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 Tutoriat pentru stagiul de pregatire doctorat în economie, coordonare si organizare activitate 

scoala doctorala; tutoriat in perioada acordarii burse POSDRU (post)doctoranzi 
   

• Perioda   2014-2018 
• Funcția  sau postul ocupat   correspondent of EurWORK European Observatory of Working Life, RO team 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Raporte nationale,  sinteze si studii documentare 

• Numele și adresa angajatorului  Eurofound si IER 

mailto:valentinavasile2009@gmail.com
mailto:val.vasile.ien@gmail.com
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• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare aplicativa 
correspondent of EurWORK European Observatory of Working Life, for Romania, 2014-2018, 
http://www.eurofound.europa.eu/network-contacts, RO team, expert EIR, Contract 14-3030-23 
and 14-3030-52- Project no 140101 Network of Correspondents- Romania with EIR, Euractive 
Netwoek, Fredom House;  

   
• Perioda   2016-2017 

• Funcția  sau postul ocupat   expert national domeniul piata muncii  
• Activități și responsabilități 

principale 
 

analiza pietei muncii pentru fundamentarea stabilirii salariului minim pe economie 

• Numele și adresa angajatorului  “Support for establishing a minimum wage-setting mechanism in Romania” VT/2016/067”, 
European Commission, DG Employment, Social Affaires and Inclusion, Unit EMPL.B.5, 
contractor: INCSMPS 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
cercetare economica findamentala şi aplicativă 

   
• Perioda   2014-2015 

• Funcția  sau postul ocupat   Evaluator – expert cercetare statistica  
• Activități și responsabilități 

principale 
 

A doua evaluare ad interim Program POS DRU 2007-2013– LOT 2 tineri 

• Numele și adresa angajatorului  Archidata Srl Milano, Via Fabio Filzi 27, 20124 Milan, Italia, prin intermediul Archidata Srl 
Milano - Sucursala Bucuresti 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Consultanta e specialitate, cercetare aplicativa 
Proiectul POSDRU/7/7.1/AT/71 – “ A doua evaluare intermediara a POS DRU 2007-2013, LOT 
2: Evaluare ad-hoc a intervenției POSDRU privind tinerii, încheiat între Ministerului Fondurilor 
Europene prin DGAMPOSDRU și consorțiul ARCHIDATA (ITALIA), ÎN ASOCIERE CU NTSN 
CONECT (ROMÂNIA), CROISSANCE (ROMÂNIA) ȘI IRS (ITALIA), 2014-2015 

   
• Perioda   1996 până în prezent 

• Funcția  sau postul ocupat   Autor, responsabil partener sau director de proiect  
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Cercetare ştiinţifică în proiecte şi echipe interdisciplinare 

• Numele și adresa angajatorului  Proiecte finanţate de Ministerul Educaţiei si Cercetării – Orizont 2000, Competiţiile CERES C1-
C4 si PP, CEEx, C1; CEEx-Modul III, PNCDI I si II 2007-2016, etc (vezi anexa cu lista 
proiectelor) 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Elaborare studii pe tematica proiectelor de cercetare, analize comparative, prognoze şi 
scenarii, propuneri pentru îmbunătăţiri legislative, instituţionale si dezvoltare de elemente de 
politici si strategii, coordonare manageriala pe proiecte 

   
• Perioda   1999 până în prezent 

• Funcția  sau postul ocupat   expert national, expert sectorial, coordonator/responsabil partener  
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Cercetare ştiinţifică în proiecte şi echipe interdisciplinare 

• Numele și adresa angajatorului  Proiecte finanţate din fonduri UE: fonduri structurale POS DRU axa 1, 3 si 6, proiecte pe 
asistenta tehnica, evaluare ad hoc POSDRU si evaluare intermediara POS DRU 2007-2013, 
finantare program Elvetia, Finantare program Norvegia, Program SEE si Program Black Sea 
etc (potrivit listei de lucrari si a listei contractelor de cercetare 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Elaborare studii pe tematica proiectelor de cercetare, analize comparative, prognoze şi 
scenarii, propuneri pentru îmbunătăţiri legislative, instituţionale si dezvoltare de elemente de 
politici si strategii, coordonare manageriala pe proiecte 

   
• Perioda   2015-2016 

• Funcția  sau postul ocupat   expert national – masurare si evaluare competente pentru piata muncii 
• Activități și responsabilități 

principale 
 studiu pentru Romania pe tema deficitului de formare pentru piata muncii – cunostinte si 

competente pe profesii si meserii cerute de piata muncii 
• Numele și adresa angajatorului   „Measuring Performance of EU Member States Skills Systems and Prioritising Skill 

Mismatches” project AO/RPA/KPOUL-AZU/Prioritising_Skill_Mismatches/015/13, Cambridge 
Econometrics Limited, the Cambridge Trust for New Thinking in Economics, 
www.neweconomicthinking.org and Warwick Institute for Employmet Research, Cedefop 
project 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
Cercetare ştiinţifică aplicativa în proiecte şi echipe interdisciplinare 

   
• Perioda   2015-2017 

• Funcția  sau postul ocupat   manager partener si coordonator componenta de cercetare in proiect interdisciplinar 

http://www.eurofound.europa.eu/network-contacts
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• Activități și responsabilități 
principale 

 
cercetare asupra victimizarii, cu deosebire in comunitatile de romi 

• Numele și adresa angajatorului  „Integrated approach for prevention of victimization in Roma communities”,  RO21-MAI-IGPR –
PDP 4, EEA- Norwegian Financial Mechanisms 2009 - 2014, Project Promotor, Inspectoratul 
General al Politiei Romane, partners: INE-RA, Romani Criss, OSCE – Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (expertise and support for the project activities, especially for 
the training and good practices transfer) 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
Cercetare ştiinţifică aplicativa în proiecte şi echipe interdisciplinare 

   
• Perioda   2009-2012; 2002-2003 şi 1994-1996 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional în proiecte de cercetare internaţionale 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Cercetare ştiinţifică în domeniul reformei pieţei muncii în România şi evaluarea crizei 

economice şi financiare asupra ocupării forţei de muncă şi a politicilor pieţei muncii; 
cercetare ştiinţifica privind reforma pieţei muncii in România si dezvoltarea relaţiilor 
industriale 

• Numele și adresa angajatorului  ILO –CEET (International Labour Office-Central and East European Team), Budapesta 
(1994-1996) şi din 2011 ILO Geneva 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
 

Elaborarea raport  „The impact of the Financial and Economic Crisis : Wage fixing and Policy 
responses”-country study on Romania” . Elaborare de studii-rapoarte naţionale pe 
problematica proiectelor: piaţa muncii in tranziţie, politici de salarii si venituri, dezvoltare relaţii 
industriale. Elaborare studiu de ţară: Adjustment in the public sector in Europa. Romania’s 
case study. 

   
• Perioda   2013-2014 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert  domeniul „munca” 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Expertiza tehnica obligatii informare pe probleme de munca  

• Numele și adresa angajatorului  Archidata Srl Milano, Via Fabio Filzi 27, 20124 Milan, Italia, prin intermediul Archidata Srl Milano 
- Sucursala Bucuresti  
Proiectul „Asistenta tehnica pentru proiectl Masurarea costurilor administrative si identificarea 
sarcinilor administrative aferente legislatiei, Lot 2 ”Măsurarea costurilor administrative şi 
identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și 
Ministerul Sănătății, Cod SMIS 15283.”. 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
Consultanta de specialitate 

   
• Perioda   2012-2014 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert national  pe probleme de dezvoltare strategica locala si finantare 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

NUFFIC Tailor made training, TMT-128-MDA (Moldova 2012) 

• Numele și adresa angajatorului  Netherlands coordinator- Adviseurs voor Organisatiewerk 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 
 

Applied economics: Advise, research, Consulting for local strategy drawing and action plan 
for Moldova , training, project management 

   
• Perioda   2005-2010 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert national 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Cercetare stiintifica: strategia nationala de dezvoltare a culturii in Romania 2007-2013 

• Numele și adresa angajatorului  Ministerul culturii - RO 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 

Elaborare strategie de dezvoltare sectoriala 

   
• Perioda   2008-2010 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert national WIPO 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Cercetare stiintifica: determinarea contributiilor industriilor cultural- creative la dezvoltarea 

economica a Romaniei (contributia in PIB, ocupare si comert exterior) 
• Numele și adresa angajatorului  World Intellectual Property Organization (WIPO) & Ministerul culturii- Romania 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 

Cercetare aplicativa, analiza de impact 

   
• Perioda   2011-2014 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional şi director de proiect partener PP8 
Membru in QCC (Quality Control Committee) 
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• Activități și responsabilități 
principale 

 Cercetare ştiinţifică în domeniile: antreprenoriatul  mostenirii culturale; dezvoltare turism 
integrat; valorizare patrimoniu cultural; coordoare în echipa de cercetare si co-autor studii 
naţionale 

• Numele și adresa angajatorului  SEE Program, Proiect Sagittarius SEE/B/0016/4.3/X Launching (g) local level heritage 
entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural 
values, deliver the experience, European Territorial Cooperation 2007-2013;  

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
 

Elaborarea a studii/rapoarte de tară (Grecia, Italia, Croaţia, Slovenia,  Bulgaria, Romania, 
Moldova, Ungaria) şi  un studiu comparativ privind stadiul si perspectivele dezvoltării 
antreprenoriatului moştenirii culturale in Europa Centrală şi de Sud-Est; elaborare strategie 
naţională şi identificare bune practici; studiu comparativ pe baza scope si satisfaction 
surveys; elaborare proiect pilot pentru Romania-Bucuresti;  
Supervizare rezultate proiect 

   
• Perioda   2005-2013 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional şi coordonator de proiecte 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Cercetare ştiinţifică în domeniile: migraţia forţei de muncă,  modelul  social, reforma 

educaţiei, integrarea tinerilor pe piaţa muncii; poitica de pensii; coordoare în echipa de 
cercetare si co-autor studii naţionale 

• Numele și adresa angajatorului  Institutul European din România 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 
 

Elaborarea a 6 studii/rapoarte pe problemele: migraţia forţei de muncă(2),  modelul  social, 
reforma educaţiei, integrarea tinerilor pe piaţa muncii, politici privind asigurarile private de 
pensii în România 

   
• Perioda   2006 – 2011 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional în proiecte complexe   
MATRA „Reforming of institutional and organisational structures of the high security mental 

hospitals in Romania” MAT05/RM/9/4, MATRA Project –Netherlands; Preventing juvenile 
delinquency in the areas of scholar facilities, MAT/06/RM/9/1, MATRA Project –Netherlands 
coordinator- Adviseurs voor Organisatiewerk 

• Activități și responsabilități 
principale 

 
Membru în colectivul de coordonare al Consiliului, expert pe probleme financiare 

• Numele și adresa angajatorului  Adviseurs voor Organisatiewerk, Coordonator proiect MATRA MAT/05/RM/9/4 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 

Cercetare ştiinţifica aplicativă în proiecte şi echipe interdisciplinare 

   
• Perioda   2010-2011 

• Funcția  sau postul ocupat   ESF Expert Evaluation Network 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Raport national si inventar privnd Studiile de evaluare referitoare la „ESF Operational 

Programmes and measures in Romania during the programming period 2007-13” 
• Numele și adresa angajatorului  Metis GmbH and the European Commission, DG Employment 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 
 

Evaluare  

   
• Perioda   2010-2011 

• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional în proiecte de cercetare internaţionale 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Elaborare şi prezentare în conferinţa finală a unui studiu pentru România privind 

pregătirea tinerilor pentru viaţa activă – integrare profesională şi dezvoltarea cariei 
• Numele și adresa angajatorului  European Center for Higher Education, CEPES-UNESCO, Bucureşti 
• Tipul activității  sau sectorul de 

activitate 
 
 

Elaborare studiu şi participare conferinţă de prezentare a rezultatelor „Life after graduation: 
The Role of Graduate Employment and Traking Systems for Continuous Curricula 
Development and Quality Enhancement in Higher Education. 

   
• Perioda   2009-2011 

• Funcția  sau postul ocupat   BBI expert 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Scientific research Component 1 – Analysis and Research: preparation for setting a sustainable 

national framework on Social Economy; Component 2 – Developing a suitable legislative 
framework for social economy in Romania 

• Numele și adresa angajatorului  Bernard Brunhes International- BBI Group 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 The project “Social Economy – Innovative model for promoting the active inclusion of vulnerable 
groups” is financed through the European Social Fund (The Sectoral Operational Programme for 
Human Resources Development, Priority Axis 6 – “Promoting Social Inclusion. Elaborare studiu 
naţional privind economia socială şi participare la fundamentarea şi realizarea legii privind 
întreprinderea socială şi a strategiei naţionale a sectorului economiei sociale. 

   

• Perioda   2009 
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• Funcția  sau postul ocupat   Evaluator naţional al strategiei resurselor umane 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Evaluări ştiinţifice şi recomandări pentru îmbunătăţirea strategiei de resurse umane 

• Numele și adresa angajatorului  WYG Romania 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Evaluarea proiectului: „Integrated Strategy of Human Resources Development from the 
perspective of lifelong learning, 2009-2020 şi definitivarea formei finale a strategiei. 

   

• Perioda   2000-2005 
• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional in proiecte de cercetare 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Cercetare ştiinţifică - Project on Intergenerational Equity 

• Numele și adresa angajatorului  Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Elaborare de 5 studii-rapoarte naţionale pe problematica proiectului: evoluţii demografice, 
analiza pieţei muncii,  reforma sistemului de pensii, transferuri intergeneraţionale etc 

   

• Perioda   2003-2005 
• Funcția  sau postul ocupat   Membru in Comitetul Director al FRDS 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Aprobare activitate FRDS, coordonare, consiliere, evaluare proiecte finanţate din fonduri 

externe 

• Numele și adresa angajatorului  Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Bucureşti 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Dezvoltare proiecte de dezvoltare infrastructura, generatoare de profit etc pentru comunitatile 
locale sărace din România 

   

• Perioda   2003-2004 
• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional în proiect de cercetare 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Cercetare ştiinţifica in cadrul proiectelor: „Peer review in CVT in România”; „Institutional 

Building in Human Resources Development” 
• Numele și adresa angajatorului  European Trening Foundation – Torino + Romanian National Observatory – Institutul pentru 

Ştiinţe ale Educaţiei – România 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Elaborare de studii-rapoarte naţionale pe problematica proiectului: CVT in România, dezvoltare 
resurse umane, construcţie legislativa si instituţionala in domeniul educaţiei adulţilor  

   

• Perioda   2003 
• Funcția  sau postul ocupat   Expert national, proiect PHARE RO 0007.02.01.01.308 „Analiza şi elaborarea informaţiei 

socio-economice teritoriale”, componenta „Indicatori de analiză socio-economică teritorială” 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Cursuri „ indicatori socio-economici” 

• Numele și adresa angajatorului  Asociaţia Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene, ADECJR 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
Educati adultilor, cursuri, seminarii,evaluator  examene 

   

• Perioda   2001-2002 
• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional în proiecte de cercetare 
• Activități și responsabilități 

principale 
 Cercetare ştiinţifica – „Project on industrial relations development in construction sector in 

applicant states” 
• Numele și adresa angajatorului  CLR Institute (Construction Labour Research Institute) Brussels 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Elaborare de studii/rapoarte nationale pe problematica dezvoltării relaţiilor industriale in 
sectorul construcţiilor din România, analize comparative 

   

• Perioda   2000-2001 
• Funcția  sau postul ocupat   Expert naţional in proiecte de cercetare 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Cercetare stiintifica- Project on social Dialogue and Concertation in Candidate Countries 

• Numele și adresa angajatorului  ETUC -European Trade Union Confederation Brussels 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 Elaborare de studii/rapoarte naţionale pe problematica dezvoltării dialogului social în România, 
analize comparative 

   

• Perioda   1991-1994 
• Funcția  sau postul ocupat   Membru în Consiliul Împuterniciţilor Statului (din partea Fondului Proprietăţii de Stat) 
• Activități și responsabilități  Aprobare activităţi, coordonare, consultanţă economică şi managerială 
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principale 
• Numele și adresa angajatorului  SC Transig SA Bucuresti 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
Coordonare, avizare, consultanta 

   

• Perioda   1984-1986 
• Funcția  sau postul ocupat   economist 
• Activități și responsabilități 

principale 
 

Management financiar 

• Numele și adresa angajatorului  SC Ferite SA Urziceni 

• Tipul activității  sau sectorul de 
activitate 

 
Gestiune financiar-contabila de firma, negociere contracte cu partenerii de afaceri 

 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

   
• Perioda  Iunie 2015 

• Calificarea / diploma obținută   Bune practici in guvernanta corporativa (Certificat cu 7 credite transferabile) 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 Guvernanta corporativa, control intern, managementul integrat al riscului, analiza statistica 

folosind tehnici de data mining 
• Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 
 

Institutul de Control Intern 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
ISCED 6, invatare continua  

   
   

• Perioda  2011-2013 
• Calificarea / diploma obținută   Certificate EQF 06, Expert in heritage interpretation 

• Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Heritage entrepreneurship; cultural tourism; heritage interpretation 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 University of AGEAN – Greece - Learning in Heritage Interpretation funded by the South East 
Europe Transnational Cooperation Project SEE/B/0016/4.3/X SAGITTARIUS 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
ISCED 6,  

   
• Perioda  2011-2015 

• Calificarea / diploma obținută   Certificat / anual 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Tehnologia invatamantului la distanta 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Univ N Titulescu, Bucuresti, departament ID 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Curs de specializare – educatie continua 

   
• Perioda  2010-2012  

• Calificarea / diploma obținută   Studii postdoctorale 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 Studii postdoctorale in economie „Studii post-doctorale în economie: program de formare 

continuă a cercetătorilor de elită » (SPODE)  
• Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 
 

Academia Romana- POS DRU 2007-2013 ID 61755 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
 Postdoctoral, ISCED 6, Diploma 

   
• Perioda  2012 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare, atestare 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Implementare proiecte finantate din FEDER 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 Programme „Le francais dans la vie diplomatique et la fonction publique internationale” elabore 
par l’Organisation Internationale de la Fracophonie (OIF), seminaire thematique interministeriel 
en francais a l’intention de l’Academie Roumaine 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Specializare accesare si implementare fonduri cu finantare europeana 

   
• Perioda  2012 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare, Certificat 
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• Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Managementul calitatii in invatamantul superior  

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 Managementul calitatii in invatamantul superior 
Educatie continua, formare prin FSE, POS DRU 86/1.2/S/61959 

   
• Perioda  2011 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare, Diplomă 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Management cercetare-dezvoltare, cod COR 241919/certificat de absolvire 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
SC Avangarde Technologies Consulting SRL 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Cursuri management cercetare-dezvoltare 

   
• Perioda  Aprilie-mai -2011 

• Calificarea / diploma obținută   Certificat specializare în economia mutuală 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Dezvoltare economie mutuală, protecţie socială solidară 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
L’Institute Montparnasse, Paris 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Curs specializare – educaţie continuă 

   
• Perioda  Februarie-martie 2011 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare tutore pentru practica studenţilor în unităţi de CDI 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 „Sisteme moderne de practică pentru facilitarea accesului la piaţa muncii pentru viitorii 

specialişti în Statistică şi previziune economică sau Informatică economică”,   
• Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 
 ASE Bucureşti– Proiect POSDRU /90/2.1/S/63784 

 
•Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
 

Curs specializare – educaţie continuă 

   
• Perioda  2010 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare – manager de proiect –cod COR 241919/certificat de absolvire 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Management proiecte 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Certificare MMFES si MECT- SC Eurotraining Solution SRL 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 Cursuri autorizate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale pentru educatia adultilor, 
specializare  -manager de proiect 

   
• Perioda  2009 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare formator pentru educaţia adulţilor– cod COR 241205/certificat de 
absolvire 

• Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Formator pentru educaţia adulţilor 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Certificare MMFES si MECT - SC Eurotraining, Bucuresti 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 Cursuri autorizate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale pentru educatia adultilor, 
specializare  - formatori pentru educaţia adulţilor 

   
• Perioda  2007-2008 

• Calificarea / diploma obținută   Certificat de absolvire 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Antreprenoriat rural integrat european 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Petru Maior” Tg.Mures 
Centrul de Instruire si Perfectionare 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Master, ISCED 6 

   
• Perioda  Iulie-Septembrie 2005 

• Calificarea / diploma obținută   Specializare postuniversitara in Psihopedagogie 
• Disciplinele principale studiate /  Psihopedagogie, stiintele educatiei / metode si tehnici moderne de predare 
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competențe profesionale dobândite 
• Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 
 Institutul Politehnic Bucuresti- Centrul de pregatire a cadrelor didactice din invatamantul 

superior 
•Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
 

Studii postuniversitare, ISCED 6 

   
• Perioda  Mai 2005 

• Calificarea / diploma obținută   Diploma de specializare 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

„Teamwork and Leadership in Growing Companies” 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 Fachhochschule Frankfurt am Main-Institute for Entrepreneurship, University of Applied 
Sciences & Univ. Petru Maior Tg Mures 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Curs de specializare- educaţie continuă 

   
• Perioda  Aprilie-septembrie 2004 

• Calificarea / diploma obținută   Specialist in „Politici macroeconomice în tranziţie, de la teorie la practică” 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Politici macroeconomice 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Institutul Naţional de Cercetări Economice – Academia Română 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Studii aprofundate 

   
• Perioda  Martie-octombrie 2004 

• Calificarea / diploma obținută   Specialist in „Dezvoltarea resurselor umane” 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Resurse umane 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Şcoala Română de Afaceri- Camera de Comerţ şi Industrie a României 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Curs de specializare- educaţie continuă 

   
• Perioda  Martie 2003 

• Calificarea / diploma obținută   Diploma de specializare 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Managementul proiectelor europene 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Asociatia Romana pentru Integrare Europeana si Democraţie (ARIED) 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Curs de specializare- educaţie continuă 

   
• Perioda  Iulie 1996-Aprilie 2000 

• Calificarea / diploma obținută   Doctor in economie 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Economie 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Institutul Naţional de Cercetări Economice –Academia Română 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Studii doctorale, ISCED 6 

   
• Perioda  Septembrie-Octombrie 1997 

• Calificarea / diploma obținută   Expert PHARE Financial Proposals 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Intocmire propuneri proiecte, management proiecte PHARE 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 ECE PHARE Departamentul de Integrare Europeană al Guvernului Romaniei, Grupps SOGES, 
Project Management Training 1997 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Specializare-formare continuă 

   
• Perioda  Iulie - septembrie 1997 

• Calificarea / diploma obținută   Specialist statistica sociala 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Statistica sociala 

• Numele și tipul instituției de  Comisia Nationala pentru Statistica, UNICEF, ISTAT – National Social Statistics Seminar 
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învățământ/ furnizorului de formare 
•Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
 

Specializare-educaţia adulţilor 

   
• Perioda  Septembrie 1980-iulie 1984 

• Calificarea / diploma obținută   Economist 
• Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Studii economice 

• Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de formare 

 
Academia de Studii Economice Bucuresti – Facultatea Finante-Contabilitate 

•Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
Studii universitare, ISCED 6 

   
 

     Engleză, Franceză 
 

APTITUDINI ȘI 

COMPETENȚE 

PERSONALE 
 

 - Cercetare stiintifica in domeniul economic, studii interdisciplinare, analize si studii comparative, prognoze, 
scenarii, elaborare programe, politici si strategii de dezvoltare economica etc, folosind instrumentarul 
statistico-matematic modern, sistemul analizelor comparative complexe si interdisciplinare, metode statistice 
specifice domeniului economic si social (anchete, sondaje, interviuri etc.); competentă profesională în 
domeniile: teorii economice la nivel micro şi macro; dezvoltare durabila; pieţele naţionale şi conexiunile în 
cadrul cooperării internaţionale; demoeconomie, economia resurselor umane; piaţa muncii, politici de 
ocupare si politici salariale; politici sociale; piaţa educaţiei si piaţa FPC; economia învăţării permanente; 
mobilitatea populaţiei si a forţei de munca; politici regionale; politici bugetare;  expert economie socială 
- asigurare expertiza tehnica la traducerea acquis-ului comunitar pe probleme de resurse umane, piaţa 
muncii, politici sociale; 
- Consultanta economica 
- Activitate didactica – nivel universitar, masterat, studii doctorale, studii postuniversitare, studii aprofundate, 
formare continua adulti 
- Indrumator lucrari de doctorat, domeniul economie; 
- expert indrumator şcoală (post)doctorală  
- coordonare practica studenţi în unităti de CDI 

   

COMPETENȚE DE 

COMUNICARE 
 - Lucrul in echipa cu alti cercetatori in proiecte complexe, colaborare/dezvoltare relatii cu beneficiarii 

proiectelor; 
-Usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public; 
- Comunicare in limba engleza; 

   

COMPETENȚE 

ORGANIZAȚIONALE/
MANAGERIALE  

 - Competenţe manager de proiecte; 
- Abilitati si competente de lucru in echipe complexe, interdisciplinare si inter-institutionale in calitate de 
coordonator (director de proiect sau responsabil stiintific proiect) sau doar ca membru/autor; 
- Competente de organizare seminarii, conferinte, workshop-uri, cu participare interna si internationala; 
- Coordonare activitate zilnica a echipelor/colectivelor de cercetare in cadrul Institutului de Economie 
Nationala; 
- Activitate managerială ca director ştiinţific, coordonare activităţi administrative; 
- Coordonare ştiinţifică teme si proiecte de cercetare ca membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de 
Economie Natională si Institutului Naţional de Cercetări Economice – Academia Romana; 
- Coordonare activitate editorial a Revistei Române de Economie, ca editor executiv. 

   

LIMBA (I) STRĂINĂ (E) CONOSCUTĂ (E) 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 
C2 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

C2 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

C2 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

C2 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

C2 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

Franceză 
C1 UTILIZATOR 
COMPETENT 

 

C1   UTILIZATOR 
COMPETENT 

   

C1    UTILIZATOR 
COMPETENT 

 

B2  UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

B2  UTILIZATOR 
INDEPENDENT 
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COMPETENȚE 

INFORMATICE 

 -Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, PowerPoint, SPSS, E-View, Internet Explorer,  SPSS, Stata; social 
media etc 
- Abilităţi ridicate în utilizarea PC-urilor; cunoştinţe aprofundate privind sistemele de operare, diferitele 
categorii de soft necesare în activitatea de cercetare: programe pentru creare de baze de date, prelucrare de 
informaţii statistice, modelare micro şi macroeconomică, procesare şi editare text, grafică. 

Alte competenţe 
şi aptitudini 

 Membru al asociaţiilor profesionale:  
 Membru în Consiliul Stiinţific al SCOSAAR, Academia Romana, din 2011 pana in prezent; Director Adjunct, 

Dep Stiinte Economice, Sociale si Juridice,  Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR),  
din 2011 

 Membru in consiliul de administratie al RESILIO – International Association for the Promotion and 
Dissemination of Research on Resilience, http://resilio-
association.com/Menu/accueil/membres%20du%20conseil%20d'administration.html  2014- ongoing; 

 Membru ERENET (Entrepreneurship research and education network of Central European Universities) , 
din 2013 
 Membru World Economics Association Romania din 2013  
 Membru în Consiliul Stiinţific al Institutului de Economie Naţională, din 1999 pana in prezent; 
 Membru în Consiliul Stiinţific la Institutului Naţional de Cercetări Economice, din 1999 pana in prezent;  
 Membru de Onoare si membru in Senat – SSMAR din 2010 pana in prezent; Vicepresedinte Consiliul 
Stiintific SSMAR din 2012 
 Membru al „Comunitaţii universitare pentru managementul calitatii in invatamantul superior”2011 
 Vicepresedinte AGER 2006-pana in prezent; 
 Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) 
si a Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (CpACD), Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2004-
2010 şi 2016-prezent); 
 Membru in 2016-2018, Consiliul Statistic National (CSN)  http://www.insse.ro/cms/ro/content/consiliul-

statistic-national-csn ; Membru in Comitetul de Avizare Metodologica (CAM) al Institutului National de 
Statistica si coordonator al domeniului de specialitate – statistica CDI (ordin21/2017) – 2017-2019;  

Membru  

 Membru în Comisia Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale –CASPIS, Guvernul Romaniei, pana la 
desfiintare in 2005; 
 ESF Expert Evaluation Network – Metis GmbH and the European Commission, DG Employment- 2010-
2011 
 Evaluator institutii nationale de CDI – INCSI, 2016 
 Evaluator programe de cercetare: RELANSIN, CERES; Programul de excelenta CEEX; PN II, Proiecte 
prioritare, Ministerul Educatiei si Cercetarii- ANCS 
 Evaluator, Comisia de granturi a Academiei Române; 
 Evaluator, Comisia nationala de evaluare a burselor guvernamentale (2004-2007); 
 Expert, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a Mun.Bucuresti, Direcţia de Munca, 
Solidaritate Sociala si Familie a Mun Bucureşti; 
 Membru în comisiile de avizare externă a contractelor de cercetare ale Institutului de Cercetări pe Probleme 
de Munca si Protecţie Sociala, Institutului de Economia Industriei, ICFPV “Victor Slavescu”; 
 

http://resilio-association.com/Menu/accueil/membres%20du%20conseil%20d'administration.html
http://resilio-association.com/Menu/accueil/membres%20du%20conseil%20d'administration.html
http://www.insse.ro/cms/ro/content/consiliul-statistic-national-csn
http://www.insse.ro/cms/ro/content/consiliul-statistic-national-csn
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Alte competenţe 
şi aptitudini 

 Recenzii stiintifice si editare reviste de specialitate in calitate de membru în colective de redacţie si de evaluare 
stiintifica 
- Editor asociat al Revistei Române de Economie/Romanian Journal of Economics, Institutul de 
Economie Naţională, cotată CNCSIS B+, indexată RePEc, EBSCO, Labordoc, 
http://ideas.repec.org/s/ine/journl.html http://www.ilo.org//public/english/support/lib/labordoc/indexed.htm;  
- Revista Business & Leadership, Societatea Stiintifica de Management din Romania -SSMAR, ISSN  2069-
4814, member of the scientific comittee; http://www.ssmar.ase.ro/reviste/2011/2011.asp  
- Revista de Economie Teoretică şi Aplicată, Editura AGER, cotată CNCSIS B+, cod CNCSIS 832, 
indexata RePEc, ICAAP, EBSCO Publishing, EonLit, DOAJ, member in editorial board, 
http://www.ectap.ro/despre-consiliul-editorial.php  
- Revista Curierul Juridic, editata de Universitatea Petru Maior Targu Mures, cotata CNCSIS B+ si 
indexata RePEc, http://revcurentjur.ro/index.php?page=bord_editorial&lang=ro  
- Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Editura „1 Decembrie 1918” Universitatea din 
Alba Iulia, cotată CNCSIS, categoria B, indexată RePEc, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich's, Genamics 
JournalSeek, DOAJ, Open-J-Gate, scientific reviewer, 
http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=en  
- Revista de Management General (Review of General Management), Universitatea „Spiru Haret”, 
Facultatea de Management, www.managementgeneral.ro, indexată RePEc, CE-Online Library, Index 
Copernicus – Journals Master List – membru in comitetul stiintific 
- Buletinul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, seria Stiinte Economice, revistă cotată CNCSIS B+, cod 
CNCSIS 36, revistă indexată EBSCO, EconLit şi DOAJ, ICAAP, CABELL’S, Ulrich's nr. crt. reviste BDI 1224-
6832, http://www.upg-bulletin-se.ro/index.html#  
- The Annals of the  University of Oradea, B+ CNCSIS - Romania, RePEc, EBSCO, DOAJ, CABELL’S 
DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES indexed, http://anale.steconomiceuoradea.ro  
- Analele Universităţii Spiru Haret, seria Economie, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, cotată 
CNCSIS, categoria B+, cod 710 
- revista on-line „Working Papers of National Institute of Economic Research” (ISSN 285-7028), 
Institutului Naţional de Cercetări Economice (Colectivul de Cercetări Complexe); 
- revista on-line „Studii Economice” (ISSN 2285-7036), Institutului Naţional de Cercetări Economice 
(Colectivul de Cercetări Complexe); 
- Global Economic Observer,  Institute for World Economy, Romanian Academy and Nicolae Titulescu 
University of Bucharest http://www.globeco.ro/editorial-board 
-  International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resources Management, 
published by Asian Research Consortium, member of Editorial Board, ISSN:2320-8724(Online), 2320-
8716(Print), http://aijsh.org/?re=Editorial;  
- The “Public Security Studies” journal, published by the Police Department of the “Alexandru Ioan 
Cuza” Police Academy of Bucharest (Romania), http://ssp.academiadepolitie.ro/redactie_en.html,  ISSN 2284-
8592, ISSN-L 2284-8592;  
- Evaluator of scientific papers, journal Technological and Economic Development of Economy, Taylor & 
Francis, Co-Published with Vilnius Gediminas Technical University,  ISSN  2029-4913 (Print), 2029-4921 (Online), 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=tted21#.VRuByLX9nMM  

- Member in International Advisory Board, Journal of Social and Economic Statistics, ISSN 2285-388X 
ISSN-L 2285-388X, http://www.jses.ase.ro/index.php/editors  

-  
 

   

Permis de 
conducere 

 
Da, categoria B 

   

http://ideas.repec.org/s/ine/journl.html
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/labordoc/indexed.htm
http://www.ssmar.ase.ro/reviste/2011/2011.asp
http://www.ectap.ro/despre-consiliul-editorial.php
http://revcurentjur.ro/index.php?page=bord_editorial&lang=ro
http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=en
http://www.managementgeneral.ro/
http://www.upg-bulletin-se.ro/index.html
http://anale.steconomiceuoradea.ro/
http://www.globeco.ro/editorial-board
http://aijsh.org/?re=Editorial
http://ssp.academiadepolitie.ro/redactie_en.html
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=tted21#.VRuByLX9nMM
http://www.jses.ase.ro/index.php/editors
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Informaţii 
suplimentare 

 Distincţii:  
- Hoctor Honoris Causa – Universitatea “Petru Maior” Tirgu Mures, 2015 
- Medalia Universitatii “Petru Maior” Tirgu Mures, 2015, in semn de recunoastere a excelentei sale stiintifice si 
profesionale in domeniul economiei, precum si pentru contributia adusa in ultimii 15 ani la dezvoltarea 
prestigiului UPM din Tg Mures 
-Premiul „P.S. Aurelian” – Academia Romana pentru anul 2012,  pentru lucrarea Piata muncii – intre formal si 
informal  
- Transnational Heritage Trail, PILOT PROJECT AWARD, category: product/service, ERDF PP8-INE, SEE 
TCP Sagittarius, 2014 
- Premiul pentru originalitatea folosirii metodelor de cuantificare a aspectelor formale şi informale ale pieţei 
muncii şi fundamentarea măsurilor de politici în domeniu, AGER, 23 nov.2012  
-Comandor al Ordinului Meritul Cultural –– cercetare, Presedintia Romaniei, ca membru al IEN, 2004  
-Medalia Meritul Academic- Universitatea din Strasbourg 2012 
-Medalia „Paul Bran”, brevet nr 92 şi Diplomă de Gratitudine  2011 pentru merite deosebite în afirmarea  
învâţămţntului  superior şi a stiinţei economice din Republica Moldova, ASEM Chisinău; 
- Premiul  II pentru proiecte de cercetare dezvoltare complexe, aria tematica „Stiinte socio-umane”, MECT- 
ANCS, Excelenta in cercetare, 2007  
-Laurii Tribunei Economice pentru activitate de cercetare 1999, ca membru al IEN 
- Diploma de excelenta AGER 2014 
- Diploma de Excelenţă pentru rezultate deosebite în promovarea cercetării economice avansate în România, 
2011 Asociaţia Generală a Economiştilor din România; 
- Diploma de Excelenţă şi Medalie in 2011 pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului superior 
economic din România, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afecerilor; 
- Membru de onoare SSMAR 2010; 
-Diploma de excelenta 2010 pentru contributii la imbunatatirea calitatii si dezvoltarea invatamantului superior, 
Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica; 
- Diploma de Onoare, 2011, pentru merite deosebite in domeniul educatiei si cercetarii economice, 
Universitated din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice; 
-Degree of Appreciation- AFER- 2011, as a sign of respectful gratitude for the outstanding contribution as a 
assessor for the success of AFER Summer School „Boost Your Entrepreneurship Skills in Transylvania”, Petru 
Maior University of Tirgu Mures 
- Diploma de excelenta pentru promovarea cercetarii stiintifice in economia emergenta  AGER -2007 (ca 
membru IEN) 
- Diploma de Onoare, 2007, pentru profesionalism si rezultate de exceptie in cercetarea economica in 
Romania, Centrul de Cercetari pentru Industrie si Servicii-Academia Romana  
- Diploma de Onoare cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea IEN (2004) 
 
-indice Hirsch 2017 = h-index 11; i 10 index: 13  
https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user=rYTSOy4AAAAJ  
 

   

 Anexe Realizările profesional-ştiinţifice: 
-lista selectiva a participarii la proiecte de cercetare  
-lista selectiva publicaţii – carti si articole 
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