
Dragi colegi, 
 

 

Am redactat această scrisoare de intenție, pentru a-mi exprima dorința de a candida pentru locul vacant al 

studenților doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale de Finanțe. 

Încep prin a spune că sunt foarte pasionat de domeniul financiar și în ultimii ani mi-am manifestat acest 

interes atât prin participarea activă la activitățile didactice din cadrul facultății FABBV și a programului de 

masterat DOFIN cât și prin realizarea de activități individuale de cercetare. Ca urmare a acestui fapt, am 

avut câteva realizări care mă recomandă pentru această poziție.  

În primul rând, trebuie să menționez că mi-am finalizat studiile universitare de licență ocupând prima 

poziție în clasamentul studenților facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE). Acest parcurs s-a menținut și la nivelul 

programului de masterat DOFIN, din cadrul facultății FABBV pe care l-am finalizat de asemenea cu titlul 

de șef de promoție. Dar mai mult decât faptul că mi-am însușit o mare parte din informațiile predate la 

activitățile de la clasă, am încercat să le pun în practică prin intermediul diverselor lucrări de cercetare pe 

care le-am realizat. 

Astfel, pe parcursul anilor universitari am participat la 6 sesiuni de comunicări științifice atât în cadrul 

facultății FABBV cât și în cadrul altor facultăți din ASE precum Economie Teoretică și Aplicată (ETA) și 

Management (MAN). Printre cele mai importante rezultate obținute se numără locul I în cadrul sesiunii de 

comunicări de la nivelul facultății FABBV în anul 2018, cu o lucrare care ulterior a reprezentat Academia 

de Studii Economice din București la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF) a acelui an 

și a obținut prima poziție în clasamentul național. Un an mai târziu, am realizat o altă lucrare de cercetare 

ce a fost foarte apreciată de către membrii juriului și ca urmare, a obținut de asemenea locul I în cadrul 

clasamentului final atât de la nivel universitar cât și de la nivel național în cadrul Olimpiadei Naționale a 

Economiștilor în Formare (ONEF) 2019. Doi ani mai târziu, am participat cu o nouă lucrare la Olimpiada 

Națională a Economiștilor în Formare (ONEF) 2021, de această dată la secțiunea aferentă programelor de 

master, la nivelul căreia am obținut de asemenea primul loc în clasamentul participanților.  

În plus, atât pe parcursul programului de licență cât și pe parcursul celui de masterat am fost reprezentantul 

colegilor mei de serie și am contribuit activ în permanență la rezolvarea tuturor problemelor pe care aceștia 

le-au întâmpinat cu privire la activitatea didactică și activitatea de ordin administrativ de la nivelul facultății. 

Această experiență anterioară, m-ar putea ajuta ca și la nivelul programului de doctorat să rezolvăm orice 

situație problematică ar apărea, mult mai ușor și mult mai repede.  

În final, dacă sunteți de părere că atât experiența anterioară în funcții de reprezentare a studenților cât și 

interesul meu pentru domeniul financiar și activitatea de cercetare mă recomandă pentru ocuparea locului 

vacant al studenților doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale de Finanțe, atunci puteți selecta numele meu 

din lista de candidați. ☺ 

 

                                                                                                                                     Vă mulțumesc, 

Robert-Adrian Grecu 
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

  

Decembrie 2019 - prezent  Economist în cadrul direcției Stabilitate financiară, serviciul Politici 
Macroprudențiale 

Banca Națională a României, strada Lipscani 25, sector 3, București 

https://www.bnr.ro/Home.aspx 

 

Septembrie 2019 – Noiembrie 2019 
și 

August 2018 – Noiembrie 2018 

Consultant fiscal în cadrul departamentul: „Business Tax Advisory” 
Ernst &Young SRL, Bulevardul Ion Mihalache 15-17, sector 1,  București 

https://www.ey.com/ro_ro 

Septembrie 2021 – prezent   Doctorat, Școală Doctorală de Finanțe    

Academia de Studii Economice din București, finanțare de la buget cu bursă  

Octombrie 2019 – Iulie 2021 Programul de masterat Finanțe și Bănci - DOFIN 

Academia de Studii Economice din București, finanțare de la buget 
 

▪ Principalele discipline: 
 
- Managementul riscului 
- Managementul portofoliului 
- Econometrie (atât clasică, cât și bayesiană) 
- Macroeconomie 
- Evaluarea instrumentelor financiare derivate 
 

▪ Competențe profesionale: 
 
- Analiza și realizarea de modele macroeconomice și de risc.  
- Utilizarea de programe econometrice și matematice: Eviews, Matlab 
- Cunoștințe aprofundate cu privire la modelarea macroeconomica, managementul de portofoliu, 
managementul riscului precum și evaluarea instrumentelor financiare derivate. 
 

https://www.bnr.ro/Home.aspx
https://www.ey.com/ro_ro


COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 
Octombrie 2019 – Iulie 2021 

 
Program de formare psihopedagogică Nivel II (masterat) 
Academia de Studii Economice din București, finanțare de la buget 
 

▪ Principalele discipline: 
 
- Psihologie 
- Didactică 
- Consiliere și orientare în carieră 
- Sociologie 
- Practică pedagogică 
 

▪ Competențe profesionale: 
 
- Managementul proiectelor educaționale 
- Realizarea de activități de consiliere și orientare în carieră 
- Realizarea planificării activităților didactice la nivelul unui semetru/an școlar 
 

Octombrie 2016 – Iulie 2019 Programul de licență la facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
Academia de Studii Economice din București, finanțare de la buget 
 

▪ Principalele discipline: 
 
- Inginerie financiară 
- Modelarea deciziei financiar-bancare 
- Gestiunea financiară a întreprinderii și gestiunea portofoliului 
- Produse și servicii bancare 
- Micro și Macroeconomie 
- Statistică și econometrie 
 

▪ Competențe profesionale: 
 
- Utilizarea de softuri econometrice precum Eviews. 
- Utilizarea la un nivel avansat a pachetului Microsoft Office, în mod special Excel și Powerpoint.  
- Cunoștințe solide cu privire la modele macroeconomice și instrumente de politică monetară și fiscală.  
 

Octombrie 2016 – Iulie 2019 Programul de formare psihopedagogică Nivel I (licență) 
Academia de Studii Economice din București, finanțare de la buget 
 

▪ Principalele discipline: 
 
- Psihologia educației 
- Pedagogie 
- Didactica specialității 
- Instruire asistată de calculator 
- Managementul clasei de elevi 
- Practică pedagogică 
 
▪ Competențe profesionale: 
 
- Analiza și realizarea unui plan de lecție  
- Realizarea unui curriculum  
- Managementul timpului și a interacțiunilor cu elevii 
 

Limba(i) maternă(e) română 

 

Alte limbi străine cunoscute 

 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 B2  B2  B2  B1  

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

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


 

 
 
 
 

 

Competenţe de comunicare  Experiență semnificativă în privința competențelor de comunicare prin intermediul deținerii funcției de 
reprezentant de serie pe parcursul celor trei ani de facultate și a celor doi ani de masterat. Această 
funcție oferindu-mi șansa de a intermedia transmiterea informațiilor dar și menținerea relației: între 
domnii profesori și studenți; între secretariat și studenți. 

 

Competențe de comunicare au fost dobândite și prin experiența de peste 5 ani în domeniul 
dezbaterilor academice. În această perioadă am avut împreună cu echipa din care am făcut parte 
următoarele realizări: 

 

-Locul I la concursul național de dezbateri academice „Dezbatem România” (2018). 

-Locul I la concursul național de dezbateri academice „Qvorum European Days-Winter Edition” 
(2015). 

-Locul II la concursul național de dezbateri academice „Closer2Oxford” (2015). 

-Locul I la olimpiada națională de dezbateri academice „Tinerii Dezbat” (2014).  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Pe parcursul facultății dar și a programului de masterat am avut funcția de reprezentant de serie.  

 

De asemenea, am fost pentru 2 ani Ambasador al Dialogului Structurat cu Tinerii pentru Forumul 
Tinerilor din România și timp de un an Promotor pentru Democrație Europeană pentru Biroul de 
Informare al Parlamentului European în România. Aceste două funcții mi-au oferit șansa de a 
organiza proiecte de informare la care au participat câteva sute de tineri și în realizarea cărora am 
dobândit foarte multă experiență legată de coordonarea unei echipe dar și de gestionarea unor 
resurse limitate. 

 

În paralel cu toate acestea mi-am îmbunătățit aptitudinile organizatorice și prin participarea la 
următoarele proiecte internaționale: 

-finalist în etapa internațională a concursului de equity research "CFA Research Challenge" (2019), 
Elveția 

-proiectul internațional „Young Professionals Seminar in Cambridge” (2019), Marea Britanie 

-proiectul internațional „Model of European Union Brussels” (2019), Belgia 

-proiectul internațional „Balkan Youth Forum” (2019), Kosovo 

-proiectul internațional „Young Professionals Seminar in Budapesta” (2018), Ungaria 

-proiectul internațional „Stay Human” (2018), Olanda 

-proiectul internațional „Model of European Union Brussels” (2018), Belgia 

-proiectul internațional „European Youth Event” (2018), Strasbourg, Franța 

- reprezentantul României la KAS (Konrad Adenauer Stiftung) regional meeting “The Western Balkans 
between East and West – the EU challenge” (2017), Albania 

-proiectul internațional de antreprenoriat „Social Entrepreneurship for Local Change” (2017), Olanda 

-proiectul internațional „Keeping Democracy Alive” (2017), Olanda 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat   
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 

 -  Utilizarea programeler econometrice: Eviews, Matlab, OpenBUGS 

-  Utilizarea pachetului Office (Excel, Powerpoint, Word).  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


 
 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

 

Distincţii 
 

 
 
Am câștigat locul I la nivel național în cadrul "Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare 2021” 
pentru realizarea articolului științific „Efectele economice ale pandemiei COVID-19 la nivelul statelor 
membre ale Uniunii Europene”. 

 

 

 

 

 

Data completării:        Semnătura: 

                      17.11.2021                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Am câștigat locul I la „Sesiunea de comunicări științifice a facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și 
Burse de Valori – secțiunea Finanțe 2019” iar mai apoi locul I la nivel național în cadrul "Olimpiadei 
Naționale a Economiștilor în Formare 2019” pentru realizarea articolului științific „Curba Laffer: studiu 
comportamental comparativ în țările Uniunii Europene”. 
 
Am câștigat locul I la „Sesiunea de comunicări științifice a facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și 
Burse de Valori – secțiunea Monedă 2018” iar mai apoi locul I la nivel național în cadrul "Olimpiadei 
Naționale a Economiștilor în Formare 2018” pentru realizarea articolului științific „Impactul fluxurilor 
de imigranți asupra evoluției sistemelor bancare”. 
 
Am primit timp de patru ani o bursă de excelență pentru cercetare științifică din partea Academiei de 
Studii Economice din București. 
 
Am obținut timp de trei ani o bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, ca 
urmare a faptului că m-am clasat în fiecare an pe primul loc în clasamentul mediilor studenților 
facultății  de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.   
 
Am obținut timp de doi ani bursa de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, ca urmare 
a faptului că m-am clasat în fiecare semestru pe primul loc în clasamentul mediilor studenților 
programului de masterat Finanțe și Bănci - DOFIN. 
 
Am câștigat locul III la „Sesiunea de comunicări științifice a facultății de Economie Teoretică și 
Aplicată 2017” pentru realizarea articolului științific „Fenomenul brain drain în România”. 
 
Am obținut premiul „Viitori lideri ai comunității” (2016), premiu acordat pentru cei mai implicați tineri 
absolvenți de liceu din județul Covasna.  
 
Am obținut premiul de excelență „Kőrösi Csoma Sándor” (2016), premiu acordat elevului cu cele 
mai bune performanțe extracurriculare din cadrul liceului.  
 
Am obținut „Premiul de excelență al orașului Covasna” (2016), premiu acordat elevului cu cea mai 
vastă experiență în activități extracurriculare îmbinată cu cea mai bună performanță școlară. 
 
Am participat timp de 2 ani ca reprezentant al județului Covasna la olimpiada națională de lingvistică 
(2015) și (2016). 
 


