DUMBRAVĂ, VASILE
Membru corespondent
Ing. dr. ec.
Data şi locul naşterii: 10 iunie 1947, Chesa, judeţul Bihor

Studii: Institutul Politehnic Timişoara – Facultatea de Electrotehnică – 1971;
Academia de Studii Economice (A.S.E.) Bucureşti – Facultatea de Comerţ – Secţia relaţii economice
internaţionale -1980; doctor în ştiinţe economice, din anul 2005.
Cursuri de specializare postuniversitare absolvite: Colegiul Naţional de Apărare – 1996; curs de
relaţii publice în cadrul Guvernului României, 1995; Institutul Diplomatic Român, 2009; curs de limba
engleză la Consiliul Britanic, 2010.
Experienţa profesională şi locuri de muncă deţinute: şef compartiment relaţii economice
internaţionale în cadrul Ministerului Chimiei şi Petrochimiei – începând cu anul 1987; şef colectiv analiza
economico – financiară – I.M.N.R. Bucureşti, începând cu anul 1991; expert – Curtea de Conturi a
României – începând cu anul 1993; Curtea de Conturi a României – şef serviciu, în perioada 19942000; consilier parlamentar – Parlamentul României – Senat, în perioada 2000-2001; director economic
– S.C. ILCOM S.A. – 2001; şef departament – Guvernul României – Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorului – 2001-2002; Curtea de Conturi a României – director, şef departament şi
consilier superior din anul 2002 şi actualmente A) Curtea de Conturi a României – director, expert, şef
serviciu, consilier superior, consilier; preşedinte, B) Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea
de Ştiinţe Economice din Târgu Jiu – profesor universitar din mai 2010. Decan, la aceeaşi facultate, din
01.03.2011.
Alte activităţi şi preocupări relevante: pregătirea şi coordonarea de conferinţe şi simpozioane
internaţionale în domeniul de activitate, întâlniri de lucru bilaterale şi multilaterale, atât în ţară cât şi în
străinătate; 14 cărţi şi manuale, precum şi peste 20 de articole şi lucrări de specialitate.
Brevete de invenţii: Dispozitiv de exfoliat discuri în hala mecanică – Electrobanat – Timişoara – 1972;
Aparat de ventilaţie artificială a plămânilor – CIES – ITM Bucureşti, prezentat la Conferinţa
internaţională din Bulgaria (Nisipurile de Aur), în 1983.
Lucrări publicate: – Studiul comportamentului consumatorului în economia de piaţă contemporană –
2002; Economia de piaţă contemporană – 2003 şi ediţia a II-a revizuită şi completată – 2005; Integrarea
Clubului Investitorilor 01 România în economia de piaţă funcţională – 2004; Managementul resurselor
umane în agricultură – 2005; Microeconomie. Economie de piaţă funcţională – 2005.
Afilieri: membru AGER (Asociaţia Generală a Economiştilor din România), membru AGIR (Asociaţia
Generală a Inginerilor din România), membru OADO (Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului),
vicepreşedinte Camera de Comerţ Româno-Rusă, membru al Transparency International – ART
(Asociaţia Română pentru Transparenţă); membru Camera de Comerţ şi Industrie a României, membru
fondator şi preşedinte executiv al Asociaţiei Clubul Investitorilor 01 din România; membru al Asociaţiei
Române de Politică Externă, din luna aprilie 2010. Membru corespondent al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România.

Premii: doctor honoris causa al Universităţii Leibniz – California, SUA (2006); Diplomă de merit
acordată de Institutul de Arte şi Ştiinţe, Filiala Milano (2007); membru al Senatului Academic al
Universităţii Leibniz – California, SUA, Filiala Milano (2007); Brevet nr. 6/2008 cu medalia de aur a
Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, Filiala Marghita; membru al Academiei Europene de Relaţii
Economice şi Culturale (iunie 2009); cetăţean de onoare al Comunei Cociuba Mare, judeţul Bihor
(august 2009). Inclus în Enciclopedia personalităţilor din România, ediţia a IV-a, 2009. Membru al
Platformei Europene de Dezvoltare, Bruxelles, din septembrie 2010.

