
  
 

 
Curriculum vitae 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dorel Dumitru Chirițescu  
Adresă(e) Str. Victoriei, bl.15, sc.2, et.6, ap.22, loc. Târgu Jiu, jud. Gorj 

Telefon(oane) 0745646285   
E-mail(uri) chiritescu2002@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Roman 
Data naşterii 16.09.1965 

Sex  M 
 

 
Experienţa profesională  

Perioada 2008 – noiembrie 2010 
Funcţia sau postul ocupat Prorector   

Activităţi şi responsabilităţi principale Management, Educatie, Cercetare stiintifica  
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Constantin Brancusi”, Tîrgu-Jiu 

Str. Victoriei, nr. 24,Tg-Jiu, Gorj, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 
 

 
Perioada 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare  şi îndrumare a studenţilor în cadrul disciplinelor: “Economie monetara 

si financiara”, “Moneda si credit”, “Politici monetare” si activitati de cercetare stiintifica. 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Constantin Brancusi”, Tîrgu-Jiu 

Str. Victoriei, nr. 24,Tg-Jiu, Gorj, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Perioada 2002 – 2005 
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar  universitar doctor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare  şi îndrumare a studenţilor în cadrul disciplinelor: “Economie monetara 
si financiara”, “Moneda si credit”, “Politici monetare” si activitati de cercetare stiintifica. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Constantin Brancusi”, Tîrgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  
Perioada 2000 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor  
Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegere cursuri si activitati de cercetare stiintifica. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Constantin Brancusi”, Tîrgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  
Perioada 1997 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice de seminarizare si activitati de cercetare stiintifica. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Constantin Brancusi”, Tîrgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  



  
 

 
 

Educaţie şi formare 

 

  
Perioada 1995 – 1999  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în domeniul economie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Economie / competențe de documentare și cercetare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ /furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice  

 
 

Perioada   1985 – 1989 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
Finante publice, finanțele întreprinderii,  contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea  din Craiova 

  
  

Perioada   septembrie 1980 – iunie 1984 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Economie 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Economic din Craiova   

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Limba franceza Bine (scris, citit, vorbit)  

Limba engleza 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Bine (scris, citit, vorbit) 
 

 
  Abilitate de comunicare, creativitate, dinamism, eficienta, spirit de echipa. 

 

 

 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
  Capacitate de sinteză, abilităţi de leadership, abilităţi decizionale 

 
 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizare calculator: Word, Excel,  Power Point, Internet. 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 
 

 
 


