CURRICULUM VITAE

Numele: Stroe

Prenumele: Radu

Data naşterii: 28 ianuarie 1942

Locul naşterii: Bucureşti

Domiciliul: 73336 Bucureşti, Bd. Ferdinand 97, bl.P17, ap.87, telefon 021.6427596
Starea civilă: căsătorit; am doi copii

Profesia: economist

Ocupaţia: cadru didactic

Locul de muncă: ASE, Catedra Finanţe

Titlul didactic: profesor universitar

Titlul ştiinţific: doctor în economie

1.Nivelul pregătirii profesionale
a) absolvent cu examen de bacalaureat al liceului teoretic „Mihai Eminescu” din
Bucureşti, promoţia 1959;
b) absolvent cu examen de stat al Academiei de Studii Economice, Facultatea de
Finanţe, credit şi contabilitate, promoţia 1964;
c) doctor în economie din 1981 al Academiei de Studii Economice.
2.Vechimea în activitate
a) 1964 – 1968 asistent universitar la Catedra de Economie Politică din Institutul
Politehnic Bucureşti;
b) 1968 – 1970 lector universitar asociat la Catedra de Economie Politică din
Institutul Politehnic Bucureşti;
c) 1968 – 1994 lector universitar asociat la Catedra de Cibernetică Economică din
Academia de Studii Economice;
d) 1968 – 1994 cercetător ştiinţific (prin concurs, din 1968)
cercetător ştiinţific principal III (prin concurs, din 1972)
cercetător ştiinţific principal II (prin concurs, din 1978)
şef laborator cercetare (prin decizia Rectorului ASE, din 1980) la
Centrul de Calcul Economic şi Cibernetică Economică al ASE Bucureşti;
e) 1994 – 1998 conferenţiar universitar (prin concurs, din1994)
f) 1998 – prezent profesor universitar (prin concurs, din1998)
3.Activitatea didactică
- cursuri de „Modelarea deciziei financiare” la Facultatea de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din ASE (1998 - prezent);
- cursuri şi seminarii de „Finanţe” la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică din ASE (1998 - prezent);
- cursuri şi seminarii de „Finanţe publice” şi „Gestiunea financiară a
întreprinderii” la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din
ASE (1998 - prezent);
- curs de „Management financiar-bancar” la Facultatea de Management din
ASE (1999 - 2001);

- curs de „Simularea gestiunii financiare a firmei” la unele cursuri
postuniversitare organizate în ASE (1996 - 2000);
- cursuri de „Burse de valori” şi „Burse de mărfuri” pentru ciclul de studii
aprofundate al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galaţi (2001 - prezent).
4.Activitatea ştiinţifică
Am ocupat prin concurs funcţia de cercetător ştiinţific (1968 - 1972) şi apoi cercetător
ştiinţific principal III (1972 - 1978) la secţia de Modelare macroeconomică a
Laboratoarelor Catedrei de Cibernetică Economică din ASE.
Am ocupat, de asemenea, prin concurs funcţia de cercetător ştiinţific principal II la
aceeaşi secţie de cercetare (1978 - 1980) şi apoi la secţia Cercetări operaţionale şi
studiul pieţei (1980 - 1994) în aceeaşi structură de cercetare din cadrul ASE.
Prin decizia Rectorului ASE am fost numit şef al laboratorului de Cercetări
operaţionale şi studiul pieţei din Centrul de Calcul Economic şi Cibernetică
Economică din ASE (1980 - 1994)
Prin decizia Rectorului ASE sunt director al Centrului de Cercetări CEFIMO (2003 prezent).
Am colaborat la realizarea a peste 40 de studii de cercetare, din care la circa 35 în
calitate de şef de proiect, peste 90% contractate de beneficiari din ţară sau prin
granturi cu finanţare externă, astfel:
36 ca director (şef de proiect)
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(vi)

valorificarea modelelor dinamice de optim privind alocarea unui fond de
investiţii pe un orizont lung pentru o ramură industrială, prin soluţii de
amplasare, modulare şi livrare a producţiei şi introducerea unei variante
originale a conceptului de cheltuială echivalentă;
conceperea şi rezolvarea unor modele de eşalonare a investiţiilor în profil
teritorial PNUD (ONU) pentru dezvoltarea economică a bazinului
hidrografic al Mureşului superior;
studii privind dinamica preţurilor de bursă pentru aluminiu şi valorificarea
lor în exportul românesc de profil;
soluţii de finanţare a cercetării ştiinţifice universitare în România, pe baza
unei finanţări a Băncii Mondiale;
formularea unor soluţii de politici bugetare pentru reformarea economiei
româneşti şi relansarea creşterii economice în programe iniţiate de
Guvernul României (ORIZONT 2000) sau în colaborare cu Banca
Mondială;
determinarea influenţei factorilor în activitatea e-banking din România.

5.Activitatea în comunitatea academică românească
Am participat în calitate de cercetător ştiinţific (1980 - 1989), apoi vicepreşedinte
(1990 - 1996) şi preşedinte (1996 - prezent) la organizarea şi desfăşurarea activităţii
Comisiei de Cibernetică a Academiei Române, prin şedinţe lunare de comunicări şi
colaborare cu alte instituţii sau colective de cercetare.
Am participat în calitate de secretar ştiinţific, membru sau copreşedinte al comitetelor
de organizare a mai multor manifestări ştiinţifice cu caracter local, naţional sau
internaţional cum sunt:
- Congresul Mondial de Cibernetică şi Sisteme, Bucureşti 1975;

-

Colocviul bilateral româno-german de modelare şi simulare economică,
Bucureşti 1979, 1983, 1987 şi Rostok 1981, 1985;
- Conferinţa Naţională de Cibernetică, Bucureşti, manifestare bienală a
Comisiei de Cibernetică a Academiei Române şi a Academiei de Studii
Economice, 10 ediţii în perioada 1981 – 2002;
- Sesiunile ştiinţifice ale Centrului de Calcul Economic şi Cibernetică
Economică, Bucureşti, 8 ediţii în perioada 1968 – 1988;
- Sesiunea ştiinţifică omagială ASE 1913 – 1993;
- Conferinţa internaţională E-COMM-LINE, 10 ediţii 2000-2010
În sinteză, participarea mea directă şi efectivă se regăseşte în organizarea a 28 de
ediţii ale unor manifestări ştiinţifice, din care: 8 cu caracter internaţional;
11 cu caracter naţional;
9 cu caracter local.

6.Activitatea publicistică (articole, comunicări publicate)
Lucrările elaborate şi publicate de mine, singur sau în colaborare, au ca obiect
soluţiile obţinute şi punctele de vedere exprimate în studiile de cercetare la care am
colaborat. În tematica lor se includ probleme de prognoză / strategie macroeconomică,
dezvoltare de ramură şi în profil teritorial prin valorificarea unor fonduri de investiţii
dedicate, programarea producţiei, analiza informaţional-decizională a gestiunii
financiare, dinamica preţurilor bursiere la aluminiu, finanţarea cercetării ştiinţifice
universitare. Sinteza activităţii mele publicistice se prezintă astfel:
• articole:
54
• comunicări publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice: 23

