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                                                          CURRICULUM VITAE 

 
 

I. Numele de familie: BRAŞOVEANU 
II. Prenumele: IULIAN VIOREL  
III. Data na şterii  : 09.04.1974   
IV. Naţionalitate: română  
V. Stare civilă: căsătorit   
VI. Date de contact: telefon 021 3191900-01, int. 264; e-mail viorel_brasoveanu@yahoo.com 

 
VII.  Domenii de competenţă: Finanţe Publice, Politică fiscală, Macroeconomie, Modelare 
macroeconomică, Finanţe de întreprindere, Analiza economico-financiară. 
 
VIII.   Educaţie şi Cursuri de perfecţionare: 
 
2009: - stagiu de cercetare la Universitatea de Sapienza, cercetator delegat în domeniile Finanţe publice şi 
Macroeconomie financiară; 
2008: - stagiu de cercetare la Universitatea de Ştiinţe Sociale, Geneva, Elveţia, cercetator delegat în domeniul 
Crizelor financiare şi al Disciplinei de plăţi; 
2005: - stagiu de cercetare la Universitatea Liberă Bruxelles, Belgia, cercetator delegat în domeniul 
Macroeconomie şi Modelare Macroeconomică; 
2003: - absolvent al cursurilor de Psihopedagogie şcolară, organizate în cadrul Departamentului pentru 
pregătirea personalului didactic, ASE Bucureşti; 
2002:   - stagiu de cercetare la Universitatea de Ştiinţe Sociale, Toulouse, Franţa, profesor delegat în domeniul 
Finanţe publice; 
2002:  - stagiu de cercetare la Universitatea de Ştiinţe Sociale, Geneva, Elveţia, profesor delegat în domeniul 
Finanţe corporative; 
2001:  - stagiu de cercetare la CNAM Paris, Franţa, domeniul Modelarea deciziei financiar – monetare; 
2000:   - certificatul de studii politice, Institutul de Ştiinţe Politice Toulouse, Franţa;                                  
1999: - absolvent de studii aprofundate în “Strategii şi politici financiar – monetare” , în cadrul masterului 
DOFIN , cu lucrarea de disertaţie „Fiscal Policy” , ASE – Bucureşti; 
1998: - absolvent al Facultatii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE Bucureşti. 

 
Titlul ştiin ţific:  Doctor în economie, specializarea Finanţe, cu teza “Repere ale politicii fiscale a României 
în perioada de tranziţie şi în economia de piaţă”, conducător ştiinţific Acad. Iulian Văcărel 
Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE – Bucureşti, 2007  
 
IX. Limbi str ăine: ( 5 este maxim, 1 este minim) 

Limba Citit Vorbit Scris 
Engleză 5 4 4 
Franceză 5 5 4 

 
X. Publicaţii :  
a) Manuale universitare cu ISBN:  
11 căr ţi de specialitate şi manuale universitare, din care trei căr ţi de specialitate ca prim autor. 
 
b) Articole/ studii în reviste 
3 articole apărute în reviste cotate ISI 
11 articole în reviste BDI (indexate în baze de date internaţionale) 
4 articole cotate B+ şi peste 10 articole cotate B sau C de către CNCSIS. 
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c) Articole/ studii manifestări ştiinţifice 
Participarea la peste 20 conferinţe internaţionale cu publicare lucrărilor în volume de prestigiu. 
 
XI. Contracte de cercetare: 
Director al unui proiect de cercetare nationala, finantat CNCSIS- UEFISCDI, obtinut prin competitie 
Director în 2 proiecte de cercetare naţionale, obţinute prin competiţie, cu mediul social şi de afaceri 
Membru în 2 doua faze anuale ale unui proiect de cercetare cu finanţare internaţională (CERGE) 
Membru în 17 proiecte de cercetare naţionale, obţinute prin competiţie 
Expert pe termen lung intr-un proiect european pentru burse doctorale 
 
XII. Experien ţă profesională: 

• octombrie 2010 – prezent conducător de doctorat în domeniul Finanţe, ASE Bucureşti 
• octombrie 2009 – prezent profesor univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE  
• iulie 2009 - ianuarie 2010 consilier personal al Ministrului Finanţelor Publice  
• 2008 - 2009   conferenţiar univ.  la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE  
• 2004 - 2007   lector univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE  
• 2001 – 2003  asistent univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE  
• 1998 – 2000   preparator univ. la Catedra de Finanţe, din cadrul ASE  
• 1997, 1998   agent valori mobiliare la Trustul Român de Investiţii şi Eurosavam 
• 1995, 1996   consilier persoane fizice şi juridice  - B.C.R. Ţăndarei 
• 1992   colaborator departamentul de publicitate al cotidianului Libertatea 

 
Locul de muncă actual: ASE Bucureşti, Catedra de Finanţe. 

 
XIII. Distinc ţii şi diplome de merit profesional: 
2001: Diplomă de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiintific ă economică, ASE Bucuresti 
2002: Diplomă de laudă pentru activitatea de cercetare ştiintific ă economică, ASE Bucuresti 
2003, 2004, 2005 şi 2006: Diplome Nicolae Georgescu Roegen pentru activitatea de cercetare ştiintific ă 
economică, ASE Bucuresti 
 
XIV. Membru în societăţi ştiin ţifice şi profesionale: 
- 2002 – prezent: membru fondator al CEFIMO (Centrul de cercetări financiare şi  monetare), ASE Bucureşti 
- 2001 – 2005: Coordonator instituţional al Programului de mobilităţi internaţionale ERASMUS / SOCRATES  
 
XV. Funcţii administrative 
Din 2004 sunt membru al Biroului Catedrei de Finanţe (conducerea catedrei). 
În perioada 2004-2007 am fost membru în Consiliul facultăţii FABBv  din ASE Bucureşti. 
Din 2004 sunt secretarul şef al comisiei de admitere la ciclul de licenţă pentru facultatea FABBv. 
Din 1999, în fiecare an, sunt membru în comisiile de licenţă, fie pentru elaborarea de subiecte, fie pentru 
susţinerea lucrărilor de absolvire, fie în comisia de organizare a acestui examen. 
 
XVI. Cunoştin ţe PC:   
MS Office, E-views, SPSS. 

 
 
    


