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Personal information  

First name(s) / Surname(s)  Dan Matei 

Address(es) Sector 1, Bucharest 

Telephone(s)       

E-mail dan.matei@gov.ro 

Nationality Română 

Date of birth 21-05-1978 

  

Work experience 
Dates  

Occupation or position held  
Main activities and responsibilities 

Type of business or sector 

 
Iulie 2019 – prezent 
Consilier de Stat 

  probleme economice 
Guvernul Romaniei 
 
 
 

                                                       Dates  
Occupation or position held  

Main activities and responsibilities 
 

 
Name and address of employer 

Type of business or sector 

Martie 2016-Iulie 2019 
Director General, Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice 
Coordonarea prognozelor macroeconomice si fiscale pe partea de venituri bugetare, politică fiscală, 
evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală, analiza măsurilor economice și de reforme 
structurale. Membru EFC-A, reprezentare în dialogul cu CE, bănci de investiții, agenții de rating. 
 
Ministerul Finanțelor Publice, Romania 
 

Dates Februarie 2011- Februarie 2016 

Occupation or position held Analist economic, Expert național detașat, Comisia Europeană DG ECFIN  

Main activities and responsibilities Prognoze economice și fiscale, analize economice State Membre (Finlanda, Bulgaria), Semestrul 
european, evaluarea programelor de stabilitate și convergență, evaluare procedură dezechilibre 
macroeconomice și deficit excesiv, evoluții financiare și monetare. 

Name and address of employer Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission, Bruxelles, Belgia 

Type of business or sector Instituții financiare internaționale 

 
Dates 

 
Octombrie 2010- Ianuarie 2011 

Occupation or position held Director General Adjunct, Direcția de politici și analize macroeconomice 

Main activities and responsibilities Coordonarea prognozelor macroeconomice si fiscale pe partea de venituri bugetare, politică fiscală, 
evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală, analiza măsurilor economice și de reforme 
structurale. Membru EFC-A, reprezentare în dialogul cu CE, FMI, bănci de investiții, agenții de rating. 

Name and address of employer Ministerul Finanțelor Publice, Romania 

Type of business or sector  

Dates Octombrie 2006- Septembrie 2010 

Occupation or position held Șef serviciu, Direcția de politici și analize macroeconomice 

Main activities and responsibilities Realizarea prognozelor macroeconomice si fiscale cu impact asupra venituri bugetare, dezvoltarea de 
modele și baze de date pentru evaluarea impactul măsurilor de politică fiscală, analiza măsurilor 
economice și de reforme structurale. Membru EFC-A și Output Gap, reprezentare în dialogul cu CE, FMI, 
bănci de investiții, agenții de rating. 

Name and address of employer Ministerul Finanțelor Publice, Romania 

Type of business or sector Sectorul public 
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Dates 

 
 
Decembrie 2004- Septembrie 2006 

Occupation or position held  World Bank PAL program – consultant servicii publice, Cancelarie Prim-Ministru 

Main activities and responsibilities Implementarea programului de ajustare PAL 2 program în sectoarele de cheltuieli publice, reforme 
structurale în educație, sănătate și energie. Asigurarea de asistență tehnică pentru ministerele de linie 
pentru implementarea programului cu Banca Mondială.   

Name and address of employer Cancelaria Prim-Ministru, Guvernul României 

Type of business or sector  

Dates Iulie 2002-Noiembrie2004 

Occupation or position held Expert, Direcția generală pentru finanțe publice externe, MFP 

Main activities and responsibilities Implementare proiecte cu finanțare internațională în sectorul de transport, management datorie și plăți, 
ofițer de proiect finanțat IFI, asistență negociere cu IFI (FMI, Banca Mondială).  

Name and address of employer Ministerul Finanțelor Publice, Romania 

Type of business or sector  

  

Education and training  

Dates 2006-2008 

Title of qualification awarded Master în Finanțe DOFIN 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Macroeconomie,  Microeconomie, Econometrie, Finanțe internaționale 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Master Program on International Finance and  Macroeconomic Theory- DOFIN, Școala doctorală de 
finanțe și bănci, ASE București 

 
Dates 

   
1997-2001  

Title of qualification awarded Licențiat în finanțe, asigurări, bănci și burse de valori 

Principal subjects/occupational skills 
covered 

Finanțe internaționale, Analiză financiară, Matematici financiare, Statistică, Taxare, Contabilitate 

Name and type of organisation 
providing education and training 

FABBV, Academia de Studii Economice, București 

  

Personal skills and competences  

Mother tongue(s) Română 

Other language(s)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English   C2  C2  C2  C2  C2 

   French   A2  A2  A1  A1  A2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Organisational skills and competences Experiență de management relevantă, consultanță, management de proiect, activitate în mediul 
economic internațional, instituții financiare internaționale. 

  

Computer skills and competences Software Microsoft Office, Datastream, Eviews & econometrics software.. 

  

Driving licence Categoria B 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

