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INFORMAŢII PERSONALE Ionuț Jianu  
 

  

 

Strada Dealul Ţugulea, nr. 27, bloc F7A , sc. 2, ap. 35, Bucureşti, codul poştal 060864, România 

   +40 0723 854 010        

ionutjianu91@yahoo.com  

 

Sexul masculin | Data naşterii 11/06/1991 | Naţionalitatea română 
 

 

 

  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

                   03.01.2017 - prezent Expert 

Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară, Strada 

Apolodor, nr. 17, sector 5, București; pagină web: http://www.mfinante.gov.ro/ ; 

- pregătirea participării domnului ministru al finanțelor publice și a domnului secretar de stat în 

domeniul afacerilor europene la reuniunile Consiliului Afaceri Economice și Financiare; 

- participarea la grupurile de lucru constituite la nivelul Comisiei Europene și Consiliului Uniunii 

Europene și reprezentarea României; 

- pregătirea exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, pe filiera ECOFIN; 

- elaborarea de punctaje, fișe, note și alte documente specifice în domeniul: Semestrului European, 

cadrului de guvernanță fiscală la nivelul UE, Uniunii Economice și Monetare, publicațiilor europene 

în domeniul macroeconomiei.  

 Tipul sau sectorul de activitate: Administrație guvernamentală 

           16.03.2015  – 17.11.2015    Consilier 

   Guvernul României, Palatul Victoria, Piața Victoriei, nr. 1, Sector 1, București;  

   pagină web: http://www.gov.ro/ ;   

- extragerea de date statistice naționale, europene, cât și internaționale, respectiv prelucrarea 

acestora; 

- elaborarea de analize privind conjunctura economiei naționale, respectiv a căilor de evoluție a 

acesteia; 

- analiza publicațiilor economice internaționale, precum și a bunelor practici din domeniu.  

Tipul sau sectorul de activitate: Administrație guvernamentală 
 

           02.03.2015  – 15.05.2015   Stagiu de practică 
 

Institutul de Economie Mondială, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5, București; pagină web: 

http://www.iem.ro ; 

- am publicat articolul „Marea Britanie - accelerarea ritmului creșterii economice în 2014-2015, 

încetinire ușoară în 2016” în publicația institutului numită „Piața Internațională  - Informații din 

Economia Mondială - Tendințe în planul investițiilor străine directe la nivel mondial în 2014” ; 

- analiza următoarelor pubșicații: Conjunctura economiei mondiale, EUROINFO, EUROLEX, Piața 

Internațională, Buletin de prețuri și cotații internaționale; 

- extragerea de date statistice aferente României. 

Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare economică 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

  

2016 – prezent 

 

 

  
 

2013 – 2015 

 
 

2010 – 2013 

 

 
 

2006 – 2010                    

Studii doctorale (în curs de desfășurare) 
Academia de Studii Economice din Bucureşti  

-Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată 

-Școala Doctorală Economie I 

 

Diplomă de master - notă disertație: 10,00 

           Nivelul  8 CEC        

 

  

           

 

           Nivelul  7 CEC  

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea de Economie 

-Program de  masterat Economie Europeană 

 

Licenţiat în ştiinţe economice  - notă licenţă: 9,83                                        Nivelul  6 CEC 
Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea de Economie 

-Specializarea: Economie şi comunicare economică în afaceri 

 

Absolvent liceu                                                                                               Nivelul  4 CEC                                              
Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din Bucureşti 

-Profil: Real / Matematică – informatică 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 
B2: utilizator 
independent 

B2: utilizator 
independent 

B1: utilizator 
independent 

B2: utilizator 
independent 

B2: utilizator 
independent 

 Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Utilizator independent. 

Limba franceză 
A2: utilizator 
elementar 

A2: utilizator 
elementar 

A2: utilizator 
elementar 

A2: utilizator 
elementar 

A2: utilizator 
elementar 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competențe de comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe organizaționale / 

manageriale 

 

 

 

 am participat la reuniunile Comitetului de Politică Economică (grup de lucru pregătitor al Consiliului 

Uniunii Europene) și am susținut poziția României pe diverse teme; 

 am participat la reuniunile Comisiilor Senatului sau ale Camerei Deputaților, respectiv la reuniuni 

organizate în cadrul BNR, pentru a susține poziția MFP față de anumite domenii de interes; 

 am participat la cea de-a 32-a ediție a Conferinței IBIMA (Sevilla, Spania) - fac parte din echipa de 

evaluare a lucrărilor transmise spre publicare; 

 am participat la cursul „eficiența comunicării organizaționale în administrația publică"; 

 în perioada programului doctoral, am coordonat seminarii de microeconomie / macroeconomie în 

cadrul Facultății de Management (studenți anul I), în calitate de cadru asociat doctorand; 

 am participat la  conferința „International Finance and Banking Conference FI BA 2018", organizată 

în cadrul Academiei de Studii Economice, în perioada 29 - 30 martie 2018; 

 am participat la masa rotundă „Transatlantic Trade and Investment Partnership”, eveniment 

organizat la sediul SNSPA în data de 15 iunie 2016. 

 

 eficient în organizarea propriului timp; 

 organizarea datelor necesare pentru studii / analize într-o manieră accesibilă; 

 în cadrul proiectelor comune, îmi place să dețin inițiativa sau să am un aport cât mai mare pentru 

a-mi îmbunătăți cunoștințele. 
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Competențe dobândite la locul de 
muncă 

 

 

 

 

 

 

Competențe informatice 

 

 

 

 

Alte competențe 

 

 

 

Publicații  

 cunoașterea procesului legislativ la nivelul Uniunii Europene; 

 cunoașterea arhitecturii instituționale a Uniunii Europene; 

 cunoașterea procedurilor existente la nivelul Uniunii Europene în domeniul fiscal-bugetar / 

economic; 

 asimilarea principalelor surse de date statistice economice; 

 capacitate de analiză a articolelor și publicațiilor economice; 

 o bună cunoaștere a procedurilor existente la nivelul administrației publice. 

 

 atestat de competențe profesionale, dobândind competențe de operare pe calculator; 

 dețin cunoștințe windows: administrarea și securitatea sistemului de operare; 

 o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office și a pachetului Internet Network; 

 programul Lotus (e-mail), programul Legis, programul de contabilitate Navision; 

 programul Eviews: calcule statistice, modelare, prognoze. 

 

 capacitatea de a asimila rapid informații;  

 creativitate, perseverență, responsabilitate; 

 capacitate de observație critică și spirit de lucru în echipă.  

 

 am publicat articolul „A comprehensive view on the manifestations of aggregate demand and 

aggregate supply shocks in Greece, Ireland, Italy and Portugal”  în numărul II (607) / 2016 al revistei 

Theoretical and Applied Economics 

 adresă web:  http://www.ectap.ro/a-comprehensive-view-on-the-manifestations-of-

aggregatedemand-and-aggregate-supply-shocks-in-greeceireland-italy-and-portugal-

ionut-jianu/a1192/  

 am publicat articolul „The impact of financial risks on economic growth in EU-15”  în numărul I (610) 

/ 2017 al revistei Theoretical and Applied Economics 

 adresă web:  http://www.ectap.ro/the-impact-of-financial-risks-on-economic-growth-in-

eu-15-ionut-jianu_laura-madalina-pirscoveanu_maria-daniela-tudorache/a1243/ 

 am publicat articolul „The impact of private sector credit on income inequalities in European Union 

(15 member states)”  în numărul II (611) / 2017 al revistei  Theoretical and Applied Economics 

 adresă web:  http://www.ectap.ro/the-impact-of-private-sector-credit-on-income-

inequalitiesin-european-union-15-member-states-ionut-jianu/a1269/ 

 am prezentat lucrarea  „The impact of government health and education expenditure on income 

inequality in European Union” în cadrul conferinței „International Finance and Banking Conference 

FI BA 2018”, ulterior, aceasta fiind publicată în volumul special dedicat conferinței, publicat în revista 

Theoretical and Applied Economics 

 adresă web: http://www.ectap.ro/supliment/international-finance-and-banking-

conference-fi-ba-2018-xvith-edition/28/ 

 am publicat articolul „The Relationship Between the Economic and Financial Crises and 

Unemployment Rate in the European Union: How Institutions Affected Their Linkage?” în Journal 

of Eastern Europe Research in Business and Economics (ID articol: 403548) 

 adresă web: https://ibimapublishing.com/articles/JEERBE/2019/403548/ 

 am publicat articolul „The Effect of Young People Not in Employment, Education or Training, On 

Poverty Rate in European Union” în Journal of Eastern Europe Research in Business and 

Economics (ID articol: 955941) 

 adresă web: https://ibimapublishing.com/articles/JEERBE/2019/955941/  

 am publicat articolul „The Implications of Institutional Specificities on the Income Inequalities Drivers 

in European Union”  în numărul 2 din anul 2019 al  Journal of Economic Computation and Economic 

Cybernetics Studies and Research  

 adresă web: http://www.ecocyb.ase.ro/Articles2019_2.htm  


