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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume VERBONCU ION 

Adresă(e)  sala 1303, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti 

Telefon  0213191900/int. 165   

E-mail Iverboncu@man. ase.ro 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada (de la până la) 1 oct. 1996 – prezent  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri pentru învăţământul de licenţă, postuniversitar, masterat şi doctorat: Fundamentele 
managementului organizaţiei, Metodologii manageriale, Managementul organizaţiei, Economie 
managerială, Implicaţiile umane ale reengineeringului managerial, Proiecte economice şi simulări 
manageriale, Reproiectarea managerială a organizaţiei, Cercetare în domeniul managementului 
organizaţiei. 

  

Perioada (de la până la) 1 oct. 1993 – 1 oct. 1996 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii pentru învăţământul de licenţă şi postuniversitar. Cercetare în managementul 
organizaţiei 

  

Perioada (de la până la) 1 oct. 1990 – 1 oct. 1993 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii la disciplinele: Managementul firmei, Proiecte economice şi simulări manageriale. 

  

Perioada (de la până la) 15 feb.1980 – 1 oct. 1990 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Seminarii de: Conducerea unităţilor economice, Proiecte economice.  

  

Perioada (de la până la) 8 oct. 1976 – 15 feb. 1980 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de echipamente periferice Bucureşti 



Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Activitate profesională 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea conducerii, producţiei şi a muncii 

STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

  

Perioada (de la – până la) 1981 – 1991 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din Bucureşti, ciclu de pregătire doctorală 

Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

Managementul firmei. „Modernizarea instrumentarului de conducere microeconomică în etapa de 
tranziţie spre economia de piaţă” 

Numele calificării primite Titlul de Doctor în ştiinţe economice, domeniul Managementul firmei 

Nivelul în cadrul clasificarii naţionale 
(dacă este cazul) 

6 ISCED 

  

Perioada (de la – până la) 1972 – 1976 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor 

Numele calificării primite Diplomă de licenţă – Şef de promoţie 

Nivelul în cadrul clasificarii naţionale 
(dacă este cazul) 

5 ISCED 

  

Perioada (de la – până la) 1968 – 1972 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul „Ecaterina Teodoriu” – Tg. Jiu 

Numele calificării primite Diplomă de bacalaureat 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Franceza 

- Abilitatea de a citi  Foarte bine 

- Abilitatea de a scrie    Bine 

- Abilitatea de a vorbi   Bine 

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI 
SOCIALE 

Abilitatea de a lucra în echipă 
Abilitatea de a comunica atât cu colegii, cât şi cu studenţii 
Dinamism 
Flexibilitate în gândire şi acţiune 
Preocupare faţă de problemele angajaţilor 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI 
ORGANIZATORICE 

Capacitate de a conduce 
Dorinţa de a conduce 
Capacitatea de a sesiza, accepta şi aplica NOUL 
Capacitate de analiză şi sinteză  
Spirit  organizatoric ridicat 

ALTE COMPETENŢE ŞI 
APTITUDINI 

Abilitatea de a opera cu instrumentarul ştiinţific 
Disponibilitate ridicată spre elaborare de cărţi, articole, studii, recenzii etc. în domeniul 
managementului 

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B 

 
Decembrie 2018          Prof. univ. dr. Ion Verboncu 

 

 


