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În anul 1986 am absolvit Liceul Economic şi de Drept Administrativ Reşiţa ca şef de
promoţie cu media generală 9,62.
În acelaşi an, am fost considerat admis în urma examenului de admitere pe care l-am susţinut
la Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
După absolvirea Facultăţii de Comerţ în anul 1992, am urmat cursurile de broker ţinute la
Bursa Română de Mărfuri din Bucureşti, cursuri în urma cărora am obţinut Diploma de
Broker şi Atestatul de Broker.
În urma acestor specializări am fost numit şef al Agenţiei bursiere Genial Business, funcţie pe
care am deţinut-o până în septembrie 1993.
În iulie 1991 am fost considerat admis în urma examenului de admitere pe care l-am susţinut
la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.
În septembrie 1992, ca urmare a promovării examenului şi a absolvirii cursurilor de licitator,
am obţinut Atestatul de licitator la Agenţia Naţională pentru Privatizare.
În septembrie 1993 am ocupat prin concurs un post de preparator, în aprilie 1995 pe cel de
asistent, în septembrie 1998 pe cel de lector şi în februarie 2002 pe cel de conferenţiar şi în
septembrie 2005 pe cel de profesor universitar. Sunt conduc[tor de doctorat din 2008 iar din
2012 sunt membru în consiliul Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale.
În martie 1996 am fost declarat admis ca avocat stagiar în cadrul Baroului din Bucureşti
pentru ca din anul 2000, în urma examenului de definitivat, să devin avocat definitiv în cadrul
aceluiaşi barou.
În luna noiembrie 2000 am ocupat prin concurs postul de cercetător ştiinţific principal la
Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice – Institutul de Economie
Agrară.
Am ocupat diferite funcţii în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale: Secretar
știintific al Consiliului Facultății (1996 – 2004), prodecan între 2016-2016.
Din anul 2002 şi până în present sunt Directorul Programului de Master Managementul
Afacerilor Internaționale.
Între februarie 2005 şi martie 2007 am fost Consilier al Ministrului Afacerilor de Externe.
Din anul 2012 sunt Secretarul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare (CNATDCU) – comisia de stiinte economice si administrarea
afacerii.
Am efectuat diferite stagii de pregatire în străinătate (în țări din Europa, America, Africa,
Asia) fiind implicat în peste 20 de proiecte internaţionale (Comisia Europeană, Banca
Mondială, FAO etc.).

