Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Dumiter Florin Cornel

Adresa(e)

Strada Banu Maracine nr. 31
310150 Arad (Romania)

Telefon(oane)

0257/213066

Fax(uri)

0257/243777

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil

0744925215

fdumiter@yahoo.com; florindumiter@gmail.com
Romana
17 a lunii noiembrie 1982
Bărbătesc

Loc de muncă vizat / Referent de specialitate – Susținere publică teze de doctorat – domeniul
Domeniu ocupaţional Finanțe, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.10.2020 → prezent
Profesor universitar asociat

Activităţi si responsabilităţi
principale

Didactice – cursuri și seminarii la disciplinele de la ciclul de licență: Drept financiar și
Drept fiscal și la ciclul de masterat: Proceduri și jurisdicții fiscale.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice, Str. Liviu
Rebreanu nr. 86, 310414 Arad (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învățământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

03/10/2016 → prezent
Profesor universitar titular
Didactice – cursuri și seminarii la disciplinele de la ciclul licență: Finanțe Publice,
Economie Monetară, Piețe financiare, Gestiune financiară, Dreptul afacerilor și ciclul de
Masterat: Piețe Financiare și gestiunea portofoliilor de titluri, Gestiunea trezoreriei
entităților economice, Management financiar, Drept comercial.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Economice,
Informatică și Inginerie, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414 Arad (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învățământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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18/02/2013 → 02/10/2016
Conferențiar universitar titular
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Activităţi si responsabilităţi
principale

Didactice – cursuri și seminarii la disciplinele: Finanțe publice, Monedă şi credit,
Management financiar – bancar, Piețe financiare și gestiunea portofoliilor de titluri,
Gestiunea trezoreriei entităților economice şi de cercetare prin cărţi, articole publicate în
domeniul finanţelor și granturi.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad, Facultatea de Științe Economice,
Departamentul de Contabilitate si Finanțe, Mihai Eminescu nr. 15, 310086 Arad (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

20/02/2012 → 25/06/2012
Lector universitar asociat
Activități didactice de curs și seminar la Disciplina de Masterat Managementul riscurilor
bancare – Masterat Sisteme informatice financiar – bancare, Departamentul de Sisteme
Informaționale pentru Afaceri.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a
Afacerilor, Departamentul de Sisteme Informaționale pentru Afaceri. Str. J.H Pestalozzi nr.
16 Timişoara, 300115 Timisoara (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

03/10/2011 → 17/02/2013
Lector universitar doctor titular
Didactice – cursuri și seminarii la disciplinele: Finante generale, Monedă şi credit,
Piața de capital, Gestiunea financiară a întreprinderii, Gestiunea trezoreriei entităților
economice şi de
cercetare prin cărţi, articole publicate în domeniul finanţelor și granturi.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, Facultatea de Stiinte Economice,
Departamentul de Contabilitate si Finante
Mihai Eminescu nr. 15, 310086 Arad (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

01/02/2009 - 30/09/2011
Asistent universitar titular
Didactice - seminarii la disciplinele: Finante generale, Monedă şi credit, Relaţii financiar
monetare internaţionale, Gestiunea financiară a întreprinderii şi de cercetare prin cărţi,
articole publicate în domeniul finanţelor și granturi.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, Facultatea de Stiinte Economice
Mihai Eminescu nr. 15, 310086 Arad (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

01/10/2008 - 31/01/2009
Asistent universitar asociat
Didactice - seminarii la disciplinele: Finante generale, Monedă şi credit, Relaţii financiar
monetare internaţionale, Gestiunea financiară a întreprinderii şi de cercetare prin cărţi,
articole publicate în domeniul finanţelor și granturi.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, Facultatea de Stiinte Economice
Mihai Eminescu nr. 15, 310086 Arad (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

01/10/2007 – 30/06/2010
Asistent universitar asociat
Didactice seminarii la disciplinele: Finanţe publice, Gestiunea financiara a întreprinderii şi
Pieţe de capital.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a
Afacerilor, Catedra de Finante
Str. J.H Pestalozzi nr. 16 Timişoara, 300115 Timisoara (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Educaţie şi formare
Perioada 19/09/2016 – 23/09/2016
Calificarea obținută Stagiu de cercetare – documentare
Disciplinele principale Drept fiscal european și internațional – Dubla impunere internațională
studiate/competențele profesionale
Articole, cărți și studii pe domeniul dublei impuneri internaționale
dobândite
Numele și tipul instituției de International Bureau of Fiscal Documentation – Amsterdam – Olanda
învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Disciplinele principale
studiate/competențele profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
Internațională
Perioada

01/08/2016 – 05/08/2016
Stagiu de cercetare – documentare
Jurisprudență și Spețe de Drept Fiscal, în special cele legate de Dubla Impunere Fiscală
Internațională
Înalta Curte de Casație și Justiție din București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal
Curtea Supremă de Justiție a României

1/10/2014 – 22/11/2018

Calificarea/diploma obţinută

Doctor în domeniul fundamental: Științe Sociale, domeniul de doctorat: Drept,
Specializarea: Drept financiar și fiscal.

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Teoria generală a dreptului fiscal, Drept financiar și fiscal european, Metodologia de
cercetării științifice și elaborării tezei de doctorat. Rapoarte de cercetare doctorală: Raport 1:
Raportul dintre convențiile de evitare a dublei impuneti, dreptul intern și dreptul Uniunii
Europene; Raportul 2: Dubla impunere internațională: metode, tehnici proceduri; Raportul
3: Analiza comentariilor privind profiturile întreprinderilor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
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Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Drept, Școala Doctorală de Drept, forma
de învățământ – Cu frecvență, cu titlul tezei Evitarea dublei impuneri internaționale a
profiturilor întreprinderilor, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr Radu BUFAN, data
susţinerii publice a tezei 22.11.2018 – calificativ obținut „CUM LAUDAE”, confirmat de
Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Nr. 5308 din 20.11.2019.
Bulevardul Eroilor Nr. 9A, 300575 Timisoara (Romania)
Educație și cercetare

08/07/2013 – 12/07/2013
Școala de vară internațională – Aspecte actuale în dreptul privat european – Arad
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Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Drept civil, Drept comercial

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice în colaborare
cu Universitatea de Viena și Universitatea Jagiellonski din Cracovia

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Școală de vară în drept privat european

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

23/07/2012-27/07/2012
Școală de Vară Post-Doctorală – Excelență în cercetarea economică românească – Sinaia

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Strategia agroalimentară și de dezvoltare rurală a României, 2014-2020.
Post-modernismul și fenomenul economic.
Actualizarea Macromodelului Economiei Naționale a României.
Ante-camera aderării la zona euro: ERM2.
Stabilitatea financiară – creșterea economică. Un binom fragil.
Explicație și înțelegere în cunoaștere.
Valori culturale și comportament economic.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Academia Română în parteneriat cu Banca Națională a României

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Școală de Vară a SpDAE

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

03/10/2011 → 30.03.2014
Masterat in Drept civil si procesul civil

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Proceduri speciale, Protectia bunurilor si drepturilor reale, Teoria actului juridic civil,
Contracte civile translative de drepturi, Ocrotirea persoanei fizice, Publicitate imobiliara,
Garantii reale si garantii personale,

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, Facultatea de Stiinte Juridice (Masterat Institutii de drept civil si procesual civil)
Bulevardul Revolutiei Nr. 94, 310025 Arad (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Masterat

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/03/2011 → 28/02/2013
Post - Doctorat în Economie

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Conferințe de aprofundare a pregătirii de specialitate și interdisciplinare: Bazele cunoașterii
științifice; Logica și metodologia generală a cercetării științifice; Model și realitate
economică; Conturile naționale; Modele de raționalitate economică; Testarea ipotezelor
economice; Doctrine economice fundamentale; Politici de ajustare macroeconomică;
Nelinearitatea procesului economic; Repozițjonări și convergențe în dinamica economică;
Dizolvarea granițelor disciplinare în cercetarea științifică economică. Titlul dizertației postdoctorale: Banca centrală ca ramură a birocrației, Tutore: Prof. univ. dr. Silviu CERNA –
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a
Afacerilor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Academia Romana (Studii post-doctorale in economie: program de formare continua a
cercetatorilor de elita (SPODE) – POSDRU/89/1.5/S/61755)
Calea Victoriei Nr. 125, Sector 1, 010071 Bucuresti (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Școala Postdoctorală Academică în Economie – SpDAE

Perioada
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Calificarea/diploma obţinută

Manager de proiect

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Competente privind elaborarea si implemengtarea proiectelor si a granturilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

CRFCAPL Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de perfectionare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/2010 → 11.07.2014
Jurist Licențiat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Drept administrativ,
Drept comercial, Drept financiar public, Dreptul familiei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, Facultatea de Stiinte Juridice (Licenta)
Bulevardul Revolutiei Nr. 94, 310025 Arad (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Educație și învățământ superior

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/03/2010 - 30/04/2010
Formator

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Expert Lector Formator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Mediasoft

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de perfectionare

Perioada

01/10/2006 - 11/06/2010

Calificarea/diploma obţinută

Doctor în Științe economice - Domeniul Finanţe

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Economie, Politici financiare și monetare, Metode și tehnici de cercetare în economie,
Standarde internaționale și raportări financiare, Management pe baza cunoașterii, Metode și
modele avansate de marketing, Activitate științifică de documentare prin redactarea unui
referat din domeniul Finanțe, Proiectul programului de cercetare științifică. Referate
doctorale: Referat 1: Independența, premisă a credibilității Băncii Centrale – calificativ
FOARTE BINE, Referat 2: Efectele independenței Băncii Centrale asupra performanțelor
macroeconomice – calificativ FOARTE BINE, Referat 3: Modele privind influența
independenței Băncii Centrale asupra inflației – calificativ FOARTE BINE.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a
Afacerilor, Catedra de Finante, Scoala Doctorala de Economie - forma de învățământ ZI, cu
titlul tezei Corelaţia dintre independenţa băncii centrale şi ţintirea inflaţiei, conducător
ştiinţific: Prof. univ. dr Liliana DONATH, data susţinerii publice a tezei 11.06.2010 –
calificativ obținut FOARTE BINE, confirmat de Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului Nr. 5729 din 24.11.2010.
J.H. Pestalozzi Nr. 16, 310086 Timisoara (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Educatie si cercetare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
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01/10/2005 - 15/06/2007
Master
Economico – financiare, informatice şi ştiinţifice

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a
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învăţământ/furnizorului de formare

Afacerilor (Master - Sisteme informatice financiar – bancare)
J.H Pestalozzi nr. 16, 310086 Timisoara (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Educatie si invatamant superior

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/2005 - 31/03/2007
Master

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Economico – financiare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice (Master Administrarea financiar – contabilă a întreprinderii)
Bulevardul Revolutiei, 310130 Arad (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Educație și învățământ superior

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/2005 - 30/06/2006
Modul pedagogic postuniversitar

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Didactice, epistemologice, de comunicare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (Directia pentru Pregatirea Personalului Didactic)
Bulevardul Revolutiei, 310130 Arad (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Modul pedagogic postuniversitar

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/2001 - 30/06/2005
Economist licentiat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Economico – financiare, contabile, informatice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (Facultatea de Stiinte Economice)
Bulevardul Revolutiei, 310130 Arad (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Educație și învățământ superior

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

15/09/1997 - 15/06/2001
Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Teoretice şi practice în domeniul financiar – contabil

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Colegiul Economic Arad

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
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Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral
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Scriere

Engleză

C2

Franceza

A1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Spirit de echipă;
Abilitatea de adaptare la condiţii şi evenimente multiculturale.
Foarte bune abilităţi de comunicare.
Leadership;
Spirit de organizare;
Capacităţi de manager şi de management organizaţional.
2010 – organizator principal al evenimentului MACEA EVENT - ȘANSA TA LA SUCCES
– realizat de colectivul didactic al Facultății de Științe Economice, UVVG.
2011 – organizator principal al evenimentului ECONOMIX – Castelul Macea – olimpiada
de economie a elevilor claselor terminale de liceu – realizat de colectivul didactic al
Facultății de Științe Economice, UVVG.
2011 – membru în cadrul Biroului Electoral Central al Universității de Vest ”Vasile Goldiș”
din Arad în vederea stabilirii modalității de desemnare a Rectorului Universității.
2011 – 2015 - membru al Consiliului Departamentului de Contabilitate și Finanțe al
Facultății de Științe Economice, Universitatea de Vest ” Vasile Goldiș” din Arad.
2011- prezent secretar științific al Facultății de Științe Economice, Universitatea de Vest
”Vasile Goldiș” din Arad.
2012 – 2016 - membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad.
2016 – 2020 membru în Consiliul Fcaultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
2012 - 2016 și 2016 – 2020 - membru în cadrul SENATULUI Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice.
2012-2013 membru în comitetul ştiinţific al Revistei Studia Universitas „Vasile Goldiş” –
Seria Ştiinţe Economice.
2013 – organizator al workshop-ului Rolul banilor și al băncilor în economie, realizat de
către colectivul
Facultății de Științe Economice, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.
2014 – Organizator al workshop-ului Piața de capital – organizator Facultatea de Științe
Economice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Bursa de Valori București și
IFB Finvest Arad.
2014 – 2016 – Membru în cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calității la nivelul
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, din partea Facltății de Științe Economice,
Informatică și Inginerie.
Mai – septembrie 2016 – Prodecan al Facultății de Științe Economice, Informatică și
Inginerie
Septembrie 2016 – Septembrie 2017 – Director Departament Studii Masterale –
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Deprinderi şi aptitudini în domeniul financiar bancar, fapt datorat domeniului de doctorat.
Abilităţi tehnico – informaţionale (utilizarea de PC, MS Office).

Competente si aptitudini artistice

Muzica, Dans, Sport, Călătorii

Membru în asociații profesionale

Expert judiciar – Membru al Grupului de Experți Judiciari (GEJ) – activități de consultanță
și expertiză contabilă și fiscală în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești,
din 2019 – prezent.
Expert contabil și Expert contabil judiciar – Membru al Corpului Experților Contabili și a
Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – Filiala Arad, din 2019 – prezent.
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Consultant fiscal și Expert fiscal judiciar – Membru al Camerei Consultanților Fiscali
(CCF) din România, din 2019 – prezent.
Arbitru comercial – prin decizia nr. 2323/16.10.2013 în cadrul Curții de Arbitraj Comercial
din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad.
Membru în Comitetele
Editoriale/Științifice ale unor
reviste de prestigiu

Editor Șef – Revista Studia Universitatis – ”Vasile Goldiș” din Arad, Economic Sciences
Series, revistă indexată în 37 de baze de date internaționale și aflată sub egida DeGruyter
Open (Sciendo).
Editor Șef Adjunct - Revista Journal of Legal Studies, editată de Facultatea de Științe
Juridice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, revistă indexată în 31 de baze de
date internaționale și aflată sub egida DeGruyter Open (Sciendo).

Membru în Comisii de Doctorat

Octombrie 2014 – 2020 – Membru în Comisiile de îndrumare ale doctoranzilor Anca Opreț
și Florin Turcaș în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Școala Doctorală de Finanțe, coordonator
științific: Prof. Univ. Dr. Brezeanu Petre.
Octombrie 2015 – 2021 – Membru în Comisia de îndrumare a doctorandei Silvia Todor în
cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori, Școala Doctorală de Finanțe, coordonator științific: Prof. Univ. Dr.
Brezeanu Petre.
Mai 2017 – prezent – membru în susținerea publică a tezelor de doctorat la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economie, domeniul Finanțe.

Președinte și Membru în Comisii de Președinte și membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din
Concurs învățământul
superior la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Visiting Professor/Visiting
Researcher

Visiting Researcher – International Bureau of Fiscal Documentation – Amsterdam – Olanda
– tematica – drept fiscal – dubla impunere fiscală internațională – 19 – 23 septembrie 2016.
Visiting Researcher – Înalta Curte de Casație și Justiție a României – Secția Contencios
Administrativ și Fiscal – domeniul drept fiscal – tematica – dubla impunere fiscală
internațională – 01 – 05 august 2016.
Visting Professor & Visting Researcher – Universitatea din Szeged – Facultatea de
Economie și Administrare a Afacerilor în cadrul 7th International Week – Szeged – Ungaria
– 16 – 20 martie 2015.

Recenzor/Reviewer în cadrul
unor reviste internaționale

Recenzor la jurnalul: Technological and Economic Development of Economy indexat
Claryvate Analytics cu factor de impact și scor relativ de influență.
Recenzor la conferințele internaționale: IBIMA – International Business Information
Management Association – proceedings indexate Web of Science, Scopus și Engineering
Village.
Recenzor la jurnalul: Economic Research indexat Claryvate Analytics cu factor de impact și
scor relativ de influență.
Recenzor la jurnalul: Australian Economic Papers indexat Claryvate Analytics cu factor de
impact și scor relativ de influență.
Recenzor la jurnalul: Sustainability indexat Claryvate Analytics cu factor de impact și scor
relativ de influență.
Recenzor la jurnalul: Journal of Business Economics and Management indexat Claryvate
Analytics cu factor de impact și scor relativ de influență.
Recenzor la jurnalul: Applied Economics indexat Claryvate Analytics cu factor de impact și
scor relativ de influență.
Recenzor la jurnalul: BioMed Research International indexat Claryvate Analytics cu factor
de impact și scor relativ de influență.
Recenzor la jurnalul: Risks indexat Claryvate Analytics Emergins Souces Citation Index.
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Recenzor la jurnalul: Asian Journal of Law and Economics indexat în baze de date
internaționale multiple și aflat sub egida DeGruyter Open.
Recenzor la jurnalul: International Review of Applied Economics indexat în baze de date
internaționale multiple și aflat sub egida Routledge Taylor and Fracis Group.
Recenzor la jurnalul: The Review of Finance and Banking indexat în baze de date
internaționale multiple.

Alte competenţe şi aptitudini

2020 – Diplomă în cadrul Galei Premiilor Academice 2020 la secțiunea Cărți/capitole/studii
publicate în edituri de prestigiu din țară și străinătate pentru cartea: Evitarea dublei impuneri
internaționale a profiturilor întreprinderilor, Editura Universul Juridic, 2020.
2015 – Diplomă acordată în cadrul în cadrul Galei Premiilor Academice 2015 pentru
contribuția adusă la dezvoltarea cercetării științifice în cadrul Universității de Vest ”Vasile
Goldiș” din Arad pentru indexarea revistei Studia Universitatis ”Vasile Goldiș” Arad în noi
baze de date internaționale și carte publicată în editură din străinătate.
2015 – Diplomă de excelență acordată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,
cu prilejul aniversării a 25 de ani de existență, pentru contribuții de excepție la promovarea
calității educației academice, a cercetării științifice și la dezvoltarea instituțională.
2013 – Medalia de Bronz „95 de ani de la Marea Unire” conferită de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad în baza hotărârii Senatului Universității de Vest „Vasile Goldiș”
din Arad nr. 215 din 22.11.2013.
2013 - Diplomă acordată în cadrul în cadrul Galei Premiilor Academice 2013 pentru
contribuția adusă la dezvoltarea cercetării științifice în cadrul Universității de Vest ”Vasile
Goldiș” din Arad pentru indexarea revistei Studia Universitatis ”Vasile Goldiș” Arad în noi
baze de date internaționale.
2012 – Diplomă acordată în cadrul în cadrul Galei Premiilor Academice 2012 pentru
contribuția adusă la dezvoltarea cercetării științifice în cadrul Universității de Vest ”Vasile
Goldiș” din Arad pentru indexarea revistei Studia Universitatis ”Vasile Goldiș” Arad în noi
baze de date internaționale.
2011 – Diplome pentru granturi, articole și cărți acordate în cadrul Galei Premiilor
Academice 2011 pentru contribuția adusă la dezvoltarea cercetării științifice în cadrul
Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.
2010 – Diplomă jubiliară acordată de Colegiul Economic Arad, cu ocazia aniversării a 125
de ani de existență a școlii economice, în semn de înaltă prețuire și considerație pentru
contribuția adusă la prestigiul școlii.
2009 - Diplomă de excelență acordată de Colegiul Economic Arad în semn de recunoștiință
și apreciere pentru realizări remarcabile.

Activitate științifică - 3 cărți publicate la edituri de prestigiu internațional din străinătate;
- 9 cărți publicate la edituri de prestigiu național din țară.
- 3 proiecte naționale/internaționale câștigate prin competiție.
- 30 de studii/ capitole în carte de specialitate, volum colectiv sau volumul unei conferințe
publicat la o editură cu prestigiu recunoscut cu ISSN sau ISBN.
- 4 coordonări/editări de colume colective ale unor manifestări profesionale/științifice
naționale.
- 11 culegeri de probleme/teste/grile.
- 9 articole ISI cu factor de impact și scor relativ de influență în reviste din țară și străinătate.
- 8 articole ISI Proceedings și Conference Proceedings.
- peste 60 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale din țară și
străinătate.
- peste 50 citări în reviste internaționale cotate ISI și BDI, precum și cărți de prestigiu în
edituri recunoscute internațional și național, respectiv volumele unor conferințe naționale și
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internaționale.
- peste 100 de participări la conferințe naționale și internaționale din țară și străinătate, școli
de vară, workshop – uri, cursuri de pregătire profesională, simpozioane.

Data,
02.09.2021
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Semnătura

