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 A N E X A  2  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

  
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 
 

Nume  DUMITRESCU DAN GABRIEL 
Adresă  BUCUREŞTI 

Telefon   

E-mail  dandumiase@gmail.com 

 
Naţionalitate  ROMÂNÃ 

 

Data naşterii  04.02.1981 
 
 

  

  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  
Perioada        29.06.2020 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii   Management universitar 
Funcţia sau postul ocupat  Prorector, membru al Consiliului de Administrație ASE 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi (coordonator) 

 Managementul resurselor umane (salarizarea, concursurile didactice, acordarea 
gradațiilor de merit, evaluarea periodică a cadrelor didactice), atragerea 
fondurilor europene, implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, sănătatea și securitatea în muncă, relația cu sindicatele, 
situațiile de urgență 
 

  
Perioada        20.02.2017 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii   Învăţământ şi cercetare 
Funcţia sau postul ocupat  Conferentiar universitar titular, disciplinele Metode cantitative in managementul 

riscului financiar international, Piețe financiar-valutare globale, Decizia de 
finanțare corporativă 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică 
Cercetare ştiinţifică 
 
 

Perioada   01.10.2013 – prezent 
Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
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Tipul activităţii   Învăţământ şi cercetare 
Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar titular, disciplinele Decizia de finanțare corporativă, Tehnici de 

finanțare a afacerilor internaționale, Econometrie financiară  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate didactică 

Cercetare ştiinţifică 
 
 

Perioada   12.02.2007 – 30.09.2013 
Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii   Învăţământ şi cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar (titular), disciplinele: Economie europeană, Instituţii ale 
Uniunii Europene, Economia integrării europene, Politici comerciale 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică 
Cercetare ştiinţifică 
 

 
Perioada   01.10.2004 – 11.02.2007 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii   Învăţământ şi cercetare 
Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar (titular), disciplinele: Economie europeană, Instituţii ale 

Uniunii Europene, Economia integrării europene, Politici comerciale 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate didactică 

Cercetare ştiinţifică 
 

Perioada   29.06.2020 – prezent 
Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii   Învăţământ şi cercetare 

Funcţia sau postul ocupat  Prorector 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Management Universitar 

Managementul resurselor umane și al fondurilor europene 
 

 
Perioada 15.06.2014 – 28.06.2020 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii CONSILIERE 
Funcţia sau postul ocupat Consilier al Rectorului Academiei de Studii Economice, domeniul fonduri 

europene 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Fundamentare analize, documente de poziție, puncte de vedere, contestații 
administrative, acțiuni în instanţa de contencios administrativ, elaborare 
proceduri interne, dezvoltare sistem informatic pentru managementul proiectelor 
finantate din fonduri europene nerambursabile, reprezentare a Rectorului 
Academiei de Studii Economice/Consorțiului Universitaria pe baza de delegatie 
in discutii cu OI-uri sau cu AM-uri (în special AM POSDRU/ AM POCU, AM 
POSCCE / AM POC, AM PODCA / AM POC), MFE, Autoritatea de Audit, Curtea 
Europeană de Conturi, Comisia Europeană, participari la dezbateri / actiuni 
referitoare la fondurile europene, în mod special cele referitoare la educație, 
contribuții la elaborarea ghidurilor solicitantului aferent diferitelor apeluri de 
proiecte relevante pentru sistemul universitar: burse doctorale și postdoctorale, 
proiecte de practică pentru studenți, proiecte de antreprenoriat. Coordonarea 
activității managerilor de proiect din ASE, inclusiv a responsabililor financiari 
aferenți proiectelor în care ASE are calitatea de solicitant de finanțare 
nerambursabilă. 
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Perioada  15.06.2013 – 14.06.2014 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii  Management 

Funcţia sau postul ocupat Director, Direcția de Relații cu Mediul Economico-Social, ASE București  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Coordonare implementare proiecte finanțate din fonduri europene de către ASE 
București în calitate de beneficiar/partener, comunicare cu partenerii din mediul 
economic și social, stabilirea bazei de practică pentru studenți, organizarea de 
evenimente.  
 
 

Perioada 15.06.2012 – 14.06.2013 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii Management 

Funcţia sau postul ocupat Șef serviciu, Serviciul de Fonduri Europene, Direcția de Relații cu Mediul 
Economico-Social, ASE București  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Coordonare implementare proiecte finanțate din fonduri europene de către ASE 
București în calitate de beneficiar/partener. 
 
 
 

Perioada 30.10.2018 – prezent (08.10.2020) – 2 ani 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator tehnic al proiectului Parteneriate pentru competitivitate in vederea 
transferului de cunoștinte prin dezvoltarea unor modele computationale 
inovative pentru creterea economics sustenabilitatea sectorului de afaceri din 
România, contract nr. P -_40 - 382, proiect finanţat din Programul Operațional 
Competitivitate, manager proiect prof.univ.dr. Ionel DUMITRU 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
 

  
Perioada 01.09.2019 – prezent (08.10.2020) – 13 luni 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 
Funcţia sau postul ocupat Coorodnator la nivelul ASE al proiectului Doctoranzi si cercetatori postdoctorat 

pregatiti pentru piata muncii ",, cerere finanţare nr. 123623, contract nr. 
36990/23.05.2019, proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 6, Educație 
și competențe 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
 

  
Perioada 01.07.2015 – 31.12.2015 (6 luni) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar al proiectului Sprijin pentru doctoranzi în domeniul 

ştiinţelor economice, cerere finanţare nr. 155656, contract nr. 
POSDRU/187/1.5/S/155656, proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 1, 
Domeniul major de intervenţie 1.5 – burse doctorale, manager proiect 
prof.univ.dr. Constantin MITRUȚ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
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Perioada 08.04.2014 – 07.10.2015 (18 luni) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 
1, Bucureşti 

Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar al proiectului Performanţă şi excelenţă în cercetarea 

doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, cerere 
finanţare nr. 134197, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197, proiect finanţat 
din Fondul Social European, Axa 1, Domeniul major de intervenţie 1.5 – burse 
postdoctorale, director proiect prof.univ.dr. Constantin MITRUȚ / Pavel 
NĂSTASE 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
 

Perioada 08.04.2014 – 07.10.2015 (18 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar al proiectului 11) Excelenta in cercetarea stiintifica, 
interdisciplinara, doctorala si postdoctorala, in domeniile Economic, Social si 
Medical - EXCELIS, cerere finanţare nr. 138907, contract nr. 
POSDRU/159/1.5/S/138907, proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 1, 
Domeniul major de intervenţie 1.5 – burse postdoctorale, director proiect 
prof.univ.dr. Mihai Daniel ROMAN 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
 

Perioada 01.10.2013 – 31.05.2014 (8 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar şi de achiziţii publice al proiectului 8) Formarea continuă, 
factor de creștere a capacității administrative a Ministerului Finanțelor Publice, 
cod SMIS 22795, proiect finanţat din Fondul Social European Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, manager proiect 
prof.univ.dr. Pavel NĂSTASE 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, achiziţii publice, raportare tehnică și financiară, 
echipa de management 
 

Perioada 03.05.2010 – 30.04.2013 (36 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar (perioada 01.11.2012-30.04.2013) și asistent proiect cu 
atribuții de management financiar (perioada 03.05.2010-31.10.2012) al 
proiectului Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 
ştiinţelor economice din România, cerere finanţare nr. 59184, contract nr. 
POSDRU/89/1.5/S/59184, proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 1, 
Domeniul major de intervenţie 1.5 – burse postdoctorale, director proiect 
prof.univ.dr. Ion Gh. ROȘCA / Marin DINU 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
 

  

Perioada 01.03.2010 – 28.02.2013 (36 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 
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Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar (perioada 01.11.2012-28.02.2013) și asistent proiect cu 
atribuții de management financiar (perioada 01.03.2010-31.10.2012) al 
proiectului 5) Doctorat in economie la standardele  Europei cunoașterii 
DoEsEC, cerere finanţare nr. 55287, contract nr. POSDRU/88/1.5/S/55287, 
proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 1, Domeniul major de 
intervenţie 1.5 – burse postdoctorale, director proiect prof.univ.dr. Dumitru 
MIRON 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management 
 

  

Perioada 01.10.2008 – 30.09.2011 (36 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil logistic al proiectului Doctorat  şi doctoranzi în triunghiul 
educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI), cerere finanţare nr. 7832, contract nr. 
POSDRU/6/1.5/S/11, proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 1, 
Domeniul major de intervenţie 1.5 – burse postdoctorale, director proiect 
prof.univ.dr. Dumitru MIRON 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții organizarea activităților din proiect, management financiar, raportare 
tehnică și financiară, echipa de management 
 

  

Perioada 01.05.2013 – 30.11.2013 (7 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar al proiectului Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor 
absolvenţi de studii superioare din domeniul economic prin stagii de practică la 
marii angajatori în Romania si UE, cerere finanţare nr. 81853, contract nr. 
POSDRU/109/2.1/G/81853, proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 2, 
Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă, 
director proiect conf.univ.dr. Radu FILIP 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management, coordonarea parteneriatului, relația cu Partenerul 1 – Institutul de 
Studii Economice Internaționale din Viena 
 

  

Perioada 01.01.2011 – 30.06.2013, 01.10.2013 – 31.03.2014 (36 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de proiect în echipa de management al proiectului  Competențe 
avansate - profesionale și de cercetare - în managementul riscului internațional, 
cerere finanţare nr. 53202, contract nr. POSDRU/86/1.2/S/53202, proiect 
finanţat din Fondul Social European, Axa 1, Domeniul major de intervenţie 1.2 – 
Calitate în învățământul superior, director proiect prof.univ.dr. Radu LUPU 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management, coordonarea parteneriatului, relația cu Partenerul 1 – 
Universitatea Paris Dauphine 
 
 

Perioada 01.07.2010 – 30.06.2013 (36 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de proiect în echipa de management al proiectului  Dezvoltare, inovare 
şi extindere a accesului la învăţare în programe de master în administrarea 
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afacerilor, cerere finanţare nr. 61086, contract nr. POSDRU/86/1.2/S/61086, 
proiect finanţat din Fondul Social European, Axa 1, Domeniul major de 
intervenţie 1.2 – Calitate în învățământul superior, director proiect prof.univ.dr. 
Adriana DUȚESCU 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management, coordonarea parteneriatului, relația cu Partenerul 1 – Maastricht 
School of Management 
 
 

  

Perioada 01.06.2010 – 30.11.2012 (30 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de proiect în echipa de management al proiectului  Dezvoltarea 
competențelor şi asistenţă în afaceri pentru întreprinzătorii în dificultate, cerere 
finanţare nr. 61095, contract nr. POSDRU/92/3.1/S/61095, proiect finanţat din 
Fondul Social European, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.1 – 
promovarea culturii antreprenoriale, director proiect prof.univ.dr. Adriana 
DUȚESCU 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții management financiar, raportare tehnică și financiară, echipa de 
management, coordonarea parteneriatului 
 
 

Perioada 01.10.2007 – 30.09.2008 (12 luni) 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 5-7, sector 

1, Bucureşti 
Tipul activităţii proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile 

Funcţia sau postul ocupat Director al proiectului Piețele europene de capital între segmentare şi integrare 
– o analiză din perspectiva rolului României în cadrul sistemului financiar 
european, cerere finanţare nr. 492, proiect finanţat din bugetul de stat – PN II 
CDI 2007-2013 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

atribuții organizare activități cercetare, management financiar, raportare tehnică 
și financiară 
 

 
 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada   2005-2011 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Relaţii Economice 

Internaţionale, Şcoala Doctorală 
• Domeniul studiat / Aptitudini 

ocupaţionale 
 Doctorand Relaţii Economice Internaţionale, Pieţe internaţionale de capital 

• Tipul calificării / Diploma obţinută  Certificat absolvire studii universitare de doctorat (media 9,90); admis modul 
cercetare ştiinţifică (punctaj 99 puncte) 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale  

 Doctorat - Studii avansate. Doctor în științe (din 2011) 

 
 

• Perioada   2004-2006 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale 

• Domeniul studiat / Aptitudini 
ocupaţionale 

 Politici ale Uniunii Europene 

• Tipul calificării / Diploma obţinută  Diploma de master în relaţii economice internaţionale (media 9,83) 
• Nivelul în cadrul clasificării  Studii post-universitare de masterat 
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naţionale  
 

• Perioada   2003-2004 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, 

• Domeniul studiat / Aptitudini 
ocupaţionale 

 Managementul investiţiilor de capital 

• Tipul calificării / Diploma obţinută  Diploma de studii aprofundate în economie (media 9,85) 
• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  
 Studii post- universitare 

 
• Perioada   1999-2003 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, 

• Domeniul studiat / Aptitudini 
ocupaţionale 

 Management organizaţional 

• Tipul calificării / Diploma obţinută  Diploma de economist (media 9,90) 
• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  
 Studii superioare universitare 

 
• Perioada   1995-1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul Teoretic „Ion Creanga”, Bucuresti 

• Domeniul studiat / Aptitudini 
ocupaţionale 

 Matematica – Fizica 

• Tipul calificării / Diploma obţinută  Diploma de bacalaureat, 1999, media 9,73 
• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  
 Studii preuniversitare 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

  ENGLEZĂ FRANCEZĂ ITALIANĂ 
• Abilitatea de a citi  EXCELENT                                           BINE                                                          ÎNCEPĂTOR 

• Abilitatea de a scrie  EXCELENT                                           BINE                                                          ÎNCEPĂTOR 
• Abilitatea de a vorbi  BINE                                                        BINE                                                           ÎNCEPĂTOR 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

 

 iniţiativa, creativitatea, comunicarea, perseverenţa, spiritul de echipă 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

 Bun organizator, capacitate de coordonare, conștiinciozitate, 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
. 

  operare PC pe sisteme de operare Windows 
 operare Microsoft Office, nivel avansat 
 cunoştinţe limbaj FoxPro, Microsoft Project, Primavera; E-views; 

Mathematica, MatLab 
 

ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

 Studiu pian (12 ani), studiu orga (7 ani), teorie muzicala 
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PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 
 


