Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

Conf. univ. dr. DORNESCU VALERIU
Str. Sarmisegetuza nr. 5, Iași, 700880, România
0722395619
vdornescu@yahoo.com, dornescu@uaic.ro

Sexul M | Data naşterii 17/09/1958 | Naţionalitatea Român

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2008 – prezent: conferențiar universitar doctor
Univ. “Al. I. Cuza ” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
1999 – 2001: director general, DGFPCFS Iaşi
1996 – 2005: lector universitar, Univ. “Al. I. Cuza ” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
1994 – 1996: asistent universitar, Univ. “Al. I. Cuza ” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor
1990 – 1994: şef Serviciul “Sinteză” – Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi
1984 – 1994: economist - Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi
1982-1984: economist - Direcţia Judeţeană de Statistică Neamț
Principalele activităţi şi responsabilităţi
-activităţi didactice la disciplinele „Monedă şi credit”, „Finanţarea investiţiilor”, „Investment
banking”, activităţi de îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie
-activităţi de coordonare şi de conducere a activităţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi

-activităţi

didactice la disciplinele „Monedă şi credit”, „Politici monetare”, „Pieţe de capital şi
tranzacţii bursiere”, activităţi de îndrumare lucrări de licenţă
-activităţi didactice la disciplinele „Finanţe”, „Monedă şi credit”, „Tranzacţii la bursele de mărfuri
şi valori”, „Gestiunea financiară a întreprinderii” şi „Gestiunea portofoliului”
-activităţi diverse în cadrul Serviciului „Sinteză” din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi
-întocmirea de studii cu privire la evoluţia activităţii economice şi sociale a județului, întocmirea
de rapoarte periodice cu privire la realizarea indicatorilor economici şi sociali ai judeţului Iaşi,
coordonarea activităţilor privind realizarea unor anchete statistice legate de bugetele de familie,
evoluţia preţurilor şi tarifelor ş.a.
-întocmirea de lucrări cu privire la evoluţia unor indicatori ai activităţii economice şi sociale a județului Iași
-întocmirea de lucrări cu privire la evoluţia unor indicatori ai activităţii economice şi sociale a județului
Neamț
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01.09.2010 – 31.03.2013

Studii postdoctorale, activităţi prevăzute în Programul de cercetare
postdoctorală
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa ” Iaşi
•
•
•
•
•

Curs – Etica politicilor de sănătate publică
Curs – Managementul proiectelor şi Comunicare
Curs – Design and publishing
Curs - Metodologia cercetării cantitative
Curs - Metodologia cercetării calitative
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Curriculum Vitae

2002
1994 – 2001

Scrieţi numele şi prenumele

Stagiu de documentare şi perfecţionare
Facultatea de Stiinţe economice din Poitiers, Franţa
• Pieţe de capital, Management financiar, Finanţe
Studii doctorale

Universitatea „Al. I. Cuza”,Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor Iaşi
• Diploma de doctor în economie, specializarea FINANȚE

1994 – 1995

Stagiu de documentare şi perfecţionare
Școala Superioară Universitară de Gestiune din cadrul Universităţii de
Ştiinţe Sociale din Toulouse, Franţa
• Diplomă Internaţională de Management, specializarea “Banque et Finance Européenne”

1988 – 1989

Studii postuniversitare
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de ştiinţe economice Iaşi

1978 – 1982

Studii de licenţă
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de ştiinţe economice Iaşi
• Diploma de licenţă, specializarea Finanțe-Contabilitate

1973 – 1977

Studii liceale
Liceul economic nr. 1 Iaşi
• Diploma de bacalaureat, specializarea Finanțe

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Limbi străine cunoscute

franceza, engleza

Competenţe informatice

▪ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Internet
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Participări la conferințe
▪ Conferinţa ştiinţifică naţională cu tema "Modernizarea sistemului financiar–bancar românesc în
contextul integrării europene” organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra
de Finanţe şi monedă – Centrul de cercetare în finanţe, Iaşi, 27–28 oct. 2006, cu lucrarea "Investiţiile cu
capital străin – suport al modernizării economiei româneşti".
Curriculum Vitae
Scrieţi numele şi prenumele
▪ Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu tema „Dezvoltarea economico-socială
durabilă în cadrul euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere pe exemplul euroregiunii Siret-Prut-Nistru”
organizată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Asociaţia
euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Iaşi, 29-30 iunie 2007, cu lucrarea "Oportunităţile create de sistemul
financiar-bancar pentru finanţarea activităţilor din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru".
▪ Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu tema „Turismul rural românesc.
Actualitate şi perspective”, Ediţia a X-a, organizat de Academia Română - filiala Iaşi, Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, Vatra Dornei, 9-10 mai 2008, cu lucrarea "Eficienţa investiţiilor în
sectorul agroturistic".
▪ Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu tema „Progrese in teoria deciziilor
economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Ediţia a XXIII-a, organizată de Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi şi Universitatea de stat din Chişinău, Iaşi, 23-24 sept. 2008, cu lucrarea
"Identificarea riscului financiar de către dezvoltatori" .
▪ Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu tema „Progrese in teoria deciziilor
economice în condiţii de risc şi incertitudine”, Ediţia a XXIII-a, organizată de Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi şi Universitatea de stat din Chişinău, Iaşi, 23-24 sept. 2008, cu lucrarea
"Riscul investiţiilor financiare".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Formarea funcţionarului public – premisă a creşterii calităţii
serviciilor publice” organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Departamentul de
administraţie publică, Iaşi, 20–21 oct. 2000, cu lucrarea "Perfecţionarea cadrului legislativ – pârghie
importantă de eficientizare a activităţii personalului din cadrul aparatului teritorial al Ministerului
Finanţelor" .
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Formarea funcţionarului public – premisă a creşterii calităţii
serviciilor publice” organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Departamentul de
administraţie publică, Iaşi, 20–21 oct. 2000, cu lucrarea "Productivitatea publică prin calitate şi
management strategic".
▪ Conferinţa internaţională în Finanţe şi Bănci cu tema "Integrarea politicilor financiar–monetare în
strategiile de dezvoltare durabilă" organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi,
19–20 apr. 2002, cu lucrarea "Consideraţii privind evoluţia pieţei bursiere româneşti în perioada postdecembristă".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Globalizarea şi educaţia economică universitară" organizată
de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi, Iaşi, 24–27 oct. 2002, cu lucrarea "Globalizarea
pieţelor financiare – avantaje şi riscuri".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Integrare europeană prin finanţe, monedă şi administraţie
publică" organizată de Şcoala Academică de Studii Postuniversitare "Finanţe–Banci–Asigurări" din cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi, Iaşi, 13–15 mai 2004, cu lucrarea "Rolul BNR în
procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană" .
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Integrare europeană prin finanţe, monedă şi administraţie
publică" organizată de Şcoala Academică de Studii Postuniversitare "Finanţe–Banci–Asigurări" din cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi, Iaşi, 13–15 mai 2004, cu lucrarea"Inovaţia
financiară – trăsătură caracteristică a sistemelor financiare contemporane".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Integrare europeană prin finanţe, monedă şi administraţie
publică" organizată de Şcoala Academică de Studii Postuniversitare "Finanţe–Banci–Asigurări" din cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi, Iaşi, 13–15 mai 2004
cu lucrarea "Corupţia endemică".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea
reformelor economice din Republica Moldova" organizată de Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 25–26 sept. 2003, cu lucrarea "Piaţa de capital din România în perspectiva aderării la Uniunea
Europeană" .
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Integrare europeană prin finanţe, monedă şi administraţie
publică" organizată de Şcoala Academică de Studii Postuniversitare "Finanţe–Banci–Asigurări" din cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi, Iaşi, 13–15 mai 2004, cu lucrarea "Nivelul ratelor
dobânzii – reflex al instabilităţii economiei româneşti".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Integrare europeană prin finanţe, monedă şi administraţie
publică" organizată de Şcoala Academică de Studii Postuniversitare "Finanţe–Banci–Asigurări" din cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi, Iaşi, 19–21 mai 2005, cu lucrarea "Asanarea
întreprinderilor româneşti în viziunea lui Victor Slăvescu".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Progrese în teoria deciziilor economice" organizată de
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane" – Departamentul de ştiinţe economice în colaborare
cu Universitatea de stat Chişinău şi AGER – filiala Iaşi, Iaşi, 9 sept. 2006, cu lucrarea "Asanarea economiei
româneşti – soluţii de ieri şi de azi" –
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea
reformelor economice din Republica Moldova" organizată de Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 25–26 sept. 2003, cu lucrarea "Soluţiile de natură administrativă nu pot contribui la eliminarea
blocajului financiar".
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Racordarea sistemului financiar la exigenţele integrării
europene" organizată de Academia de Studii Economice din Moldova – catedra "Finanţe şi asigurări",
Chişinău, 1–2 apr. 2004, cu lucrarea "Politica monetară bazată pe reguli şi aderarea la Uniunea Europeană"
▪ Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema "Progrese în teoria deciziilor economice" organizată de
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de Cercetări
Economice
şi Sociale "Gh. Zane" – Departamentul de ştiinţe economice în colaborare
cu Universitatea de stat Chişinău şi AGER – filiala Iaşi, Iaşi, 9 sept. 2006, cu lucrarea "Fondurile de investiţii
şi implicarea lor pe piaţa de capital din România" .

Curriculum Vitae
Proiecte

Scrieţi numele şi prenumele

▪ Membru – Proiect „Moneda, finanţele şi creditul în procesul tranziţiei la economia de piaţă” (1991-1993),
încheiat cu Ministerul Invăţământului şi Stiinţei, 1994, valoare 200.000 lei (colectivul Catedrei de Finanţe şi
Credit);
▪ Membru - Contract de cercetare cu titlul Mecanismele şi instituţiile pieţei financiare. Problemele instituirii
pieţei financiare în România, încheiat cu Ministerul Invăţământului, 1996/1997 (colectivul Catedrei de
Finanţe şi Credit);
▪ Membru - Grantul „ Instituţiile financiar-bancare şi strategii de dezvoltare regională”, contract de cercetare
tip A, cod 930/2002-2003, finanţator: CNCSIS, directorul grantului: prof. dr. Filip Gheorghe
▪ Membru – Grantul „ Moneda şi creditul în societatea informaţională”, contract de cercetare tip A, cod
1831/2003, finanţator: CNCSIS, directorul grantului: prof. dr. Filip Gheorghe
▪ Membru Grant „Impactul e-banking-ului asupra sistemului financiar-bancar românesc în contextul
integrării europene şi al societăţii cunoaşterii”, contract de cercetare tip A, cod 1510/2004-2007,
finanţator: CNCSIS, directorul grantului: lector univ. Chirleşan Dan
▪ Membru - Proiect Leonardo da Vinci, cod RO/2005/PL95127/S cu tema Future Financial Service for
SMEs of a candidate Country,aprobat de Comisia Europeană pentru exerciţiul 2005-2006
▪ Membru - Proiect Leonardo da Vinci, cod RO/2006/PL97211/S cu tema High Tech and High Touch in the
Public Administration of Romania, depus la Comisia Europeană pentru exerciţiul 2006-2007
▪ Membru – Proiect Jean Monet, cod C/2007/1551/001-001 JEA-JECHA cu tema European Banking and
Financial Integration in the EU-27, aprobat de Comisia Europeană pentru exerciţiul 2007-2010, directorul
grantului: lector univ. Chirleşan Dan
▪ Membru proiect CNCSIS, tip A, cod 1580, cu tema Optimizarea implementării procesului Bologna în
universităţile româneşti, contract de cercetare tip A, cod 1580/2005-2008, finanţator: CNCSIS, directorul
grantului: prof. Dr. Dumitru Oprea
▪ Membru - Proiect CNCSIS, tip A, cod 1581, cu tema Analiza web-pedagogy şi dezvoltarea strategiilor de
învăţare interactivă în cadrul procesului de educaţie a adulţilor („Web-Pedagogy Way”), contract de cercetare
tip A, cod 1581/2005-2008, finanţator: CNCSIS, directorul grantului: conf. Dr. Gabriel Ștefura
▪ Membru - Proiect CNCSIS, tip A, cod 1195, cu tema Dezvoltarea sistemelor complexe de cercetare în
domeniul economic prin cunoaştere interdisciplinară, contract de cercetare tip A, cod 1195/2006-2008,
finanţator: CNCSIS, directorul grantului: prof. Dr. Vasile Işan
▪ Membru - Proiectul MEC de susţinere a celei de-a 7-a conferinţe internaţionale FIBAS cu tema Guvernarea
în noile ţări membre ale Uniunii Europene – reguli sau strategii? , proiect aprobat de MedC în anul 2007 cu
nr. 7678/3.05.2007
▪ Membru - Proiectul ANCS de susţinere a celei de-a 8-a conferinţe internaţionale FIBAS cu tema
Universitatea europeană în contextul globalizării - optimizarea implementării procesului Bologna la ciclul II
de studii (master) în universităţile din România, proiect aprobat de MedC în anul 2007, directorul
grantului: conf. Dr. Gabriel Ștefura
▪ Membru - Proiect CNCSIS, tip A, cod 1510, cu tema Impactul e-banking-ului asupra sistemului financiarbancar românesc în contextul integrării europene şi al societăţii cunoaşterii,, aprobat de CNCSIS pentru
perioada 2004-2007; directorul grantului: Dan Chirleșan
▪ Membru – Proiect CNCSIS, tip A, cod 1831, cu tema Moneda si creditul pactul e-banking-ului asupra
sistemului financiar-bancar românesc în contextul integrării europene şi al societăţii cunoaşterii,, aprobat de
CNCSIS pentru perioada 2004-2007; directorul grantului: Dan Chirleșan
▪ Membru – Proiectul ANCS de susţinere a conferinţei internaţionale FIBAS cu tema Integrare europeana
prin finante, moneda si administratie publica, proiect aprobat de MEC in anul 2005 cu nr. 441, director grant:
prof. dr. Gabriel Ștefura
▪ Membru - Proiect POSDRU/89/1.5/S/61879, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu tema „Studii
postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”
din Iași.
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