Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Vasile Dedu, Profesor universitar doctor
Departamentul de Monedă şi Bănci,
Academia de Studii Economice,
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Strada Mihail Moxa, Nr. 5-7, Sector 1, 010961 Bucuresti, România
(+4021) 319 19 00 int. 158
vdedu03@yahoo.com
Data naşterii: 3.12.1953 | Naţionalitate: română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1997–Prezent

Profesor universitar doctor (titular)
Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)
Pe linie profesională:
●funcţii de conducere:
-Prodecan la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii
Economice (A.S.E.) Bucureşti, 1994 – 2002;
-Prodecan al Facultăţii de Management Financiar-Contabil, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti,
1994 – 1996;
●funcţii ştiinţifice: conducător de doctorat în specializarea „Monedă - Credit”, începând cu anul
2000;
●funcţii didactice: profesor universitar doctor la Catedra de Monedă din cadrul Academiei de
Studii Economice (A.S.E.) Bucureşti, 1997 – prezent.
Pe linie administrativ-managerială:
●expert evaluator în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior –
Registrul ARACIS de Evaluări, din februarie 2007 până în prezent;
●Vicepreşedinte la Banca de Export-Import a României - EXIMBANK S.A., 2001 – 2005.

1994–1997

Conferentiar universitar doctor (titular)
Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)

1990–1994

Lector universitar doctor (titular)
Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)

1986–1990

Asistent universitar (titular)
Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)

1983–1985

Economist
Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)

2010–Prezent

Evaluare
Certificat de evaluare institutionala nr. 05/21.01.2010 cu calificativul Foarte Bine

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1999–1999
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Université de Genève, Geneva (Elveţia)

1992–1996

Specializare
Scoala Superioara Universitara de Gestiune, Toulouse (Franţa)

1989–1993

Doctorat în Ştiinte Economice - Specializarea: "Finanţe, Credit şi
Circulaţie monetară"
Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)

1977–1981

Licentiat in Economie
Facultatea de Finante si Contabilitate, Bucuresti (România)

1970–1975

Absolvent
Liceul "Mircea cel Batran", Constanţa (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Participare la
conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

Ascultare

Citire

franceză

C1

C1

B2

B1

C1

engleză

B2

B2

B2

B1

C1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii de Export-Import a României – EXIMBANK S.A., prin
Hotărârea nr. 42/17.05.2001, a numit noul Consiliu de Administraţie. Conform acestei Hotărâri, am fost
numit în funcţia de Vicepreşedinte al Băncii de Export-Import a României – EXIMBANK S.A.,
pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor art. 6, al. 1, din Legea nr. 96/2000, începând cu 17
mai 2001 şi până în martie 2005.
În calitate de Vicepreşedinte, am condus EximBank România, această instituţie specializată, prin care
se derulează activităţi de susţinere a mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale, prin
instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice, desfăşurându-şi activitatea în numele şi în
contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu.
În cadrul EximBank am coordonat, am controlat şi am răspuns de activitatea desfăşurată de entităţile
din subordine, de modul în care sunt respectate orientările strategice şi tactice stabilite de Comitetul
de Direcţie, Consiliul de Administraţie sau Adunarea Generală a Acţionarilor. Am aprobat sau avizat,
după caz, materiale aparţinând structurilor ce le-am avut în coordonare, propunând soluţii de
îmbunătăţire a normelor interne existente, de introducere de noi produse şi servicii bancare.
În calitate de Vicepreşedinte, am angajat banca în operaţiuni financiar-bancare, în numele şi contul
băncii, în conformitate cu prevederile Legii bancare şi a altor reglementări aplicabile.
În exercitarea atribuţiilor mele au fost necesare, pe lângă cunoştinţe financiar-bancare şi
psihosociologice, capacitatea de a decide şi de a menţine bune relaţii umane, capacitatea de
perfecţionare continuă, de abordare perseverentă şi activă a soluţionării problemelor. De asemenea,
am demonstrat pe parcursul întregului mandat de Vicepreşedinte, creativitate, cooperare,
conştiinciozitate, curiozitate profesională, experienţă şi conduită morală.
În perioada mandatului meu, o contribuţie specială am adus-o în armonizarea activităţilor de elaborare
şi aplicare unitară a strategiei şi politicilor de stimulare şi promovare a exportului, cu strategiile şi
politicile sectoriale, precum şi monitorizarea sistemului de susţinere şi promovare a exportului, cu
finanţare de la bugetul de stat care se realiza în cadrul Consiliului de Export, structură organizatorică
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la nivel naţional, cu caracter public-privat, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 486/01.04.2004 şi
funcţională în baza unui regulament de funcţionare propriu.
Un obiectiv de importanţă deosebită l-a constituit finalizarea proiectului de restructurare-dezvoltare a
EximBank România, prevăzut de Acordul PSAL II şi Guvernul României. Restructurarea a fost
efectuată cu consultanţa Băncii Mondiale, fiind finalizată în anul 2004. Proiectul a constat în
reorganizarea structurilor interne ale băncii, în retragerea din operaţiuni de bancă comercială, în
dezvoltarea de noi produse şi servicii, în introducerea sistemului MIS (Management Information
System), în elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung, precum şi în dezvoltarea parteneriatului cu
băncile comerciale.
Competenţe dobândite la locul de
muncă

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
Domenii ale activităţii ştiinţifice:
●Directorul proiectului naţional de cercetare Programul 4 Parteneriate în domenii prioritare,
Centrul Naţional Management Programe (CNMP), tip proiect PC, număr de înregistrare:
4309/2008 – obţinut prin competiţie; în valoare de 500 000 EUR; finanţat integral de la Bugetul de Stat
- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, beneficiarul fiind Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului (M.E.C.T)/CNCSIS; tema acestuia este: Portal specializat în educarea şi consilierea
financiară a publicului consumator de produse şi servicii bancare - PECFIN, iar perioada de
derulare: 2008-2011, cu o durată de 36 de luni;
●Directorul Grantului naţional „BANCAS – ciclu de înalte studii postuniversitare specializate
(tip master) în bănci şi asigurări” – program finanţat de către Banca Mondială cu valoarea de
96.600 USD şi de către Guvernul României cu 41.400 USD prin intermediul CNCSIS (cod CNCSIS –
15/2000), începând cu luna noiembrie 2000 până în 2003;
●coordonarea activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de doctorat, ca Prodecan al Facultăţii de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice (A.S.E.) Bucureşti, în
cadrul Consiliului facultăţii, în perioada 1994 - 2002;
Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale:
▪ participare la Conferinţa Internaţională de comunicări ştiinţifice „European Integration – New
Challenges for the Romanian Economy”(lb. engl.) / „Integrarea Europeană - noi provocări pentru
economia României” (lb. rom.), Ediţia a VI- a, cu lucrările: „Behavioral Biases in Trading
Securities” şi „NEUROFINANCE – Getting an Insight Into the Trader’s Mind” (lb. engl.), autori:
Vasile Dedu, Ciprian Sebastian Ţurcan şi Radu Olimpiu Călin Ţurcan – Oradea, 28-29 mai 2010.
▪ participare la a Xa Conferinţă Internaţională cu caracter multidisciplinar „Finanţele şi stabilitatea
economică în contextul crizei financiare” (organizată de: Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori – FABBV, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; Facultatea de
Economie şi Administrare a Afacerilor – FEAA, din adrul Universităţii de Vest, Timişoara şi
Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana) – prezentarea proiectului naţional de cercetaredezvoltare cu tema: „Portal specializat în educarea şi consilierea financiară a publicului
consumator de produse şi servicii bancare” (lb. rom.) / „Web Portal Specialized in Providing
Education and Financial Assistance to the Bank Product and Service Consumer” (lb. engl.)
şi moderator în cadrul Secţiunii „Instituţii şi Pieţe Financiare”, 11-12 decembrie2009;
▪ participare la Conferinţa Internaţională de comunicări ştiinţifice „European Integration – New
Challenges for the Romanian Economy”(lb. engl.) / „Integrarea Europeană - noi provocări pentru
economia României” (lb. rom.), Ediţia a V- a, cu lucrarea „The Correlation Between
Unemployment and Real GDP Growth. A Study Case on Romania” (lb. engl.), autori: Vasile
Dedu şi Bogdan Dumitrescu – Oradea, 29-30 mai 2009;
▪ participare la a XIa conferinţă internaţională „Policies of Economic and Social Development in
Europe”, cu lucrarea „The Balassa-Samuelson Effect in Romania and Bulgaria” (lb. engl.),
autori: Vasile Dedu şi Bogdan Dumitrescu - Boyana Residence,Sofia, Bulgaria, 10 - 11 octombrie
2008;
▪ participare la conferinţa internaţională ICABE 2008 (International Conference on Applied Business
& Economics), în cadrul Secţiunii: Economie Monetară (lb. engl.: Monetary Economics Topic), cu
lucrarea „The Estimation of the Equilibrium Real Exchange Rate for Romania” (lb. engl.),
autori: Vasile Dedu şi Bogdan Dumitrescu - Thessaloniki, Grecia, 02–04 octombrie 2008;
▪ participare la Congresul Asociaţiei Internaţionale a Economiştilor de Limbă Franceză - Montréal Canada, 2001;
▪ participare la Seminarul „Managementul riscului”, organizat de Institute of International Finance -
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Viena - Austria, 2001.
Cărţi,tratate de specialitate:
- 17 cărţi şi monografii (din care 6 în colaborare);
- peste 33 articole publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute (reviste
cotate ISI sau indexate in baze de date internationale)
- peste 30 articole publicate in reviste de specialitate de circulatie nationala recunoscute CNCSIS
- 10 proiecte şi lucrări de cercetare-dezvoltare.
Stagii de documentare:
●noiembrie 2001: Seminarul „Mangementul riscului” organizat de Institute of International Finance la
Viena;
●28-30 mai 2001: Congresul Asociaţiei Internaţionale a Economiştilor de Limbă Franceză, Montréal –
Canada;
●iunie-iulie 1999: stagiu de documentare în cadrul unui program finanţat de Banca Mondială, în
calitate de bursier, la Şcoala Superioară Universitară de Gestiune, Universitatea din Geneva – L’École
des Hautes Études Commerciales, Université de Genève, Elveţia;
● mai-iunie 1996: stagiu de documentare în cadrul programului TEMPUS 09544-95, în calitate de
bursier, la Şcoala Superioară Universitară de Gestiune, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse –
L’École Des Hautes Études Commerciales, Université des Sciences Sociales Toulouse, Franţa;
●10 februarie – 15 iulie 1992: stagiu de documentare în cadrul programului TEMPUS 2752-91, în
calitate de bursier, la Şcoala Superioară Universitară de Gestiune, Universitatea de Ştiinţe Sociale
Toulouse – L’École Des Hautes Études Commerciales, Université des Sciences Sociales Toulouse,
Franţa, finalizat cu conferirea „Diplôme International de Gestion”.
În perioada 10 februarie şi 15 iunie 1992 am urmat un stagiu de documentare la Universitatea de
Ştiinţe Sociale Toulouse, Şcoala Superioară Universitară de Gestiune, în cadrul programului
TEMPUS, elaborat de Comunitatea Economică Europeană de la Bruxelles.
În luna mai 1996 am urmat un stagiu de documentare la Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse,
Şcoala Superioară Universitară de Gestiune, în cadrul programului TEMPUS, elaborat de
Comunitatea Economică Europeană de la Bruxelles.
În luna iunie 1999 am urmat un stagiu de documentare la Şcoala Superioară Universitară de
Gestiune, Universitatea din Geneva – L’École des Hautes Études Commerciales, Université de
Genève, Elveţia, în cadrul unui program finanţat de Banca Mondială, intitulat: „Armonizarea formării
universitare în finanţe şi contabilitate cu structurile europene”. Proiect Banca Mondială – contract nr
44047/16.11.1998.
În perioada 28-30 mai 2001 am participat la Congresul Asociaţiei Internaţionale a Economiştilor de
Limbă Franceză, Montréal – Canada, unde am prezentat lucrarea intitulată: „La privatisation des
banques en Roumanie et la création de valeur”.
În luna noiembrie 2001 am participat la seminarul „Managementul Riscului” organizat de Institute of
International Finance la Viena.
Participări la manifestări profesionale organizate în străinătate:
▪ Reducerea arieratelor şi întărirea disciplinei financiare în economie Conferinţă de Investiţii şi
Finanţare din Europa de Sud-Est (organizator: Euromoney, perioada: 26–28 octombrie 2004,
locul deplasării: Croaţia);
▪ Îmbunătăţirea mediului de afaceri Forum Economic şi de Afaceri (organizator: M.E.C., perioada: 26
–27 iulie 2004, locul deplasării: Federaţia Rusă);
▪ Armonizarea legislaţiei cu acquis-ului comunitar aferent creditelor de export pe termen mediu şi
lung Forum-ul Antreprenorilor Europeni (organizator: APART, perioada: 27–29 noiembrie 2003,
locul deplasării: Belgia);
▪ Restructurarea activităţii prin renunţarea la componenta de bancă comercială, în scopul stimulării
exporturilor româneşti Summit economic „Relansarea şi Dezvoltarea Parteneriatelor de Afaceri cu
Rusia” (organizator: Forum Invest, perioada: 19–23 octombrie 2003, locul deplasării: Federaţia
Rusă);
▪ Facilitarea accesului exportatorilor români pe pieţele cu risc ridicat Forum Economic româno-rus
(organizator: Preşedenţia României, perioada: 03 – 05 iulie 2003, locul deplasării: Federaţia
Rusă);
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▪ Dezvoltarea unor programe de cooperare cu băncile comerciale Summit Economic Forum Invest
(organizator: Forum Invest, perioada: 05–09 aprilie 2003, locul deplasării: Austria);
▪ Întărirea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune Misiune
economică (organizator: Guvernul României, perioada: 17–18 noiembrie 2002, locul deplasării:
Spania);
▪ Armonizarea legislaţiei cu acquis-ul comunitar aferent creditelor de export pe termen scurt Misiune
economică (organizator: Guvernul României, perioada: 17–18 noiembrie 2002, locul deplasării:
Spania);
▪ Utilizarea eficientă a sumelor prevăzute de la bugetul de stat pentru instrumente de susţinere a
exportului, aflate în administrarea EximBank România Misiune oficială (organizator: Guvernul
României, perioada: 15–16 octombrie 2002, locul deplasării: Finlanda);
▪ Intensificarea relaţiilor de colaborare cu organismele financiar-bancare internaţionale Grup de lucru
„Finanţe – Bănci” (organizator: Hypovereinsbank din Germania, perioada: 19–21 septembrie 2002,
locul deplasării: Germania);
▪ Dezvoltarea politicilor de imagine a băncii, transformând-o într-o imagine de marcă Forum
Economic româno-elen (organizator: Forum Invest România, perioada: 17–21 iunie 2002, locul
deplasării: Grecia);
▪ Îmbunătăţirea mecanismului de susţinere şi stimulare a exportului Seminar „Managementul
Riscului” (organizator: Institute of International Finance Inc.-S.U.A., perioada: 03 – 07 noiembrie
2001, locul deplasării: Austria);
▪ Menţinerea gradului de conformitate a sistemului de management al calităţii Comisie
Interguvernamentală româno-rusă (organizator: Ministerul Industriei şi Resurselor, perioada: 22–
26 octombrie 2001, locul deplasării: Federaţia Rusă);
▪ Majorarea portofoliului de credite de export şi investiţii Comitet mixt româno-egiptean pentru
cooperare economică şi tehnică (organizator: Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Industriei şi
Resurselor, perioada: 23 iunie - 01 iulie 2001, locul deplasării: Egipt).
▪ Misiune economică şi de informare (organizator: C.C.I.R.B. şi de M.E.C., perioada: 24 – 28 aprilie
2004, locul deplasării: Algeria);
▪ Semnarea acordului de finanţare cu Banca de Dezvoltare a Exporturilor – R.I. Iran (organizator:
EXIMBANK, perioada: 05–08 martie 2004, locul deplasării: Iran), acord care prevedea acordarea
de către B.D.E.I. a unei linii de credit în favoarea EximBank România pentru facilitarea importului
de produse de origine iraniană;
▪ Delegaţie economică şi de afaceri (organizator: Administraţia Prezidenţială, perioada: 28 ianuarie–
06 februarie 2004, locul deplasării: India şi Indonezia);
▪ Misiune economică (organizator: Ministerul Economiei şi Comerţului, perioada: 04 – 14 decembrie
2003, locul deplasării: Filipine şi Tailanda);
▪ Misiune economică a comitetului economic bilateral România-Japonia (organizator: C.C.I.R.B.,
perioada: 22 noiembrie–01 decembrie 2002, locul deplasării: Japonia)
Competenţe informatice
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