
 
 

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume Onete, Cristian-Bogdan 

Adresă(e) Sold. Croitoru V., nr. 6, ap. 93, sector 5, București 

Telefon(oane) 021.319.19.00 / 257   

Fax(uri)  

E-mail(uri) cristian.onete@com.ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 25.01.1959 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada Nov. 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor, Director al Departamentului Business, Protecția 
Consumatorului și Managementul Calității, Facultatea de Comerţ, 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea şi managementul activităţilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică 
din cadrul departamentului; 

 Membru în Senatul Academiei de Studii Economice; 
 Membru în Consiliul Facultăţii de Comerţ şi în BCF; 
 Conducător de doctorat din anul 2008; coordonator ştiinţific pentru disertaţii-

master şi lucrări de licenţă; 
 Profesor al Departamentului Business, Științele Consumatorului și 

Managementul Calității; 
 Membru în Comisiile de admitere a Facultăţii de Comerţ; licenţă, master, doctorat; 
 Membru în Comisiile de susţinere a tezelor de doctorat; 
 Preşedinte al Comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice 

(conferenţiar şi profesor); 
 Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
 

Numele şi adresa angajatorului ASE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 

Perioada Martie 2008 – Nov. 2011 

Funcţia sau postul ocupat Profesor, Şef al Catedrei de Merceologie şi Managementul calităţii , 
Facultatea de Comerţ, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Reprezentarea catedrei la nivel de decanat şi rectorat, ca Membru al Consiliului 
Profesoral al Facultăţii de Comerţ; Membru al Senatului Academiei de Studii 
Economice Bucureşti; 
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  Predare disciplinele: Sisteme informaționale și aplicații informatice în 
administrarea afacerilor; Sisteme și modele informatice aplicate în știința 
consumatorului; 

  Membru al Centrului de Cercetări Expertize şi Consultanţă – Managementul 
calităţii, Mărfuri şi Protecţia consumatorului, recunoscut instituţional 2006; 

 Elaborarea, îmbunătăţirea şi modernizarea planurilor de învăţământ la toate 
formele sistemului de pregătire universitară şi postuniversitară; 

  Dezvoltarea unor puternice legături în plan metodico-didactic cu universităţi şi 
specializări, cu profil similar şi interdisciplinar, din ţară şi străinătate; 

  Îndrumare lucrări de licenţă; lucrări absolvire studii aprofundate; lucrări absolvire 
cursuri postuniversitare; lucrări master; 

  Membru în Comisiile de licenţă; admitere studii aprofundate şi master; 

  Membru în Comisiile de admitere a Facultăţii de Comerţ; 

  Elaborarea Statelor de funcţiuni ale catedrei în conformitate cu cerinţele planurilor 
de învăţământ şi structura posturilor specifice fiecărui cadru didactic. 

  Elaborarea de rapoarte pentru referate de doctorat şi aprecieri asupra tezelor de 
doctorat; 

  Referent în comisiile de susţinere și evaluare a unor teze de doctorat. 

Perioada Oct. 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Sisteme în știința mărfurilor, Sisteme informatice, 
Proiectarea paginilor de web 

Numele şi adresa angajatorului ASE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 

Perioada Oct. 1999 - Oct. 2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Sisteme informatice, Sisteme şi modele în 
marketing,  Proiectarea paginilor de web 

Numele şi adresa angajatorului ASE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 

Perioada Oct. 1994 - Sept. 1999 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Bazele informaticii, Limbaje de programare, 
Sisteme informatice 

Numele şi adresa angajatorului ASE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 

Perioada Feb. 1991 - Sept. 1994 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri informatice 

Numele şi adresa angajatorului Jeco Trading şi S and S Studio Wien, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Oct. 1988 - Ian. 1990 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou Marketing - Informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea compartimentelor respective 
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Numele şi adresa angajatorului RECOOP, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economic 
 
 

Perioada Oct. 1984 - Sept. 1988 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Relaţii contractuale cu furnizorii şi clienţii 

Numele şi adresa angajatorului RECOOP, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economic 

Educaţie şi formare  

Perioada 1995 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

Perioada 1980 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în economie, specializarea Comerţ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba engleza  C2 Util exp   C2 Util exp   C2 Util exp 

Limba franceza            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Activităţi de echipă, sport (basket, tenis de masă) 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Expert/manager de proiect, șef catedră (30 persoane), colective cercetare 

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Expert in majoritatea sistemelor de operare, software de birou şi prelucrare a 
datelor economice. Design web. 

Competenţe şi aptitudini artistice Colecţionar artă 

Alte competenţe şi aptitudini Membru comisii evaluare profesională 
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Informaţii suplimentare Membru al asociaţiilor:  

 AROMAR (Romanian Marketing Association- Bucharest, Romania) 

 AIS (Association for Information Systems- Atlanta, Georgia, U.S.A)   

 IS (Internet Society- Reston, Virginia, U.S.A.) 

 IGWT (International Society of Commodity Science and Technology- 
Vienna, Austria) 

Cercetare:  
 Contract de cercetare privind realizarea unui sistem informatic de analiză 

economică şi financiară , incheiat în anul 1996 cu firma Computer 
Academy. 

 Contract de cercetare privind implementarea utilizării Internetului in cadrul 
sistemului informatic la BUCUR S.A. 2001 

 Contract privind realizarea de instrumente pedagogice cu Institutul 
Romano-Francez de Administrarea întreprinderilor Proiect COPAFOGE -
Leonardo da Vinci 2001 

 Platforma de modele online pentru fundamentarea politicilor economice la 
nivelul întreprinderilor mici si mijlocii in perspectiva aplicării din 2005 a 
recomandării Comisiei Europene nr. 361/2003. Proiect CNCSIS, 2004 

 Implementarea unui sistem de management al calității într-o organizație din 
domeniul comercial Proiect CALIST 2005 

Publicaţii: 

- 22 cărţi publicate (10 ca unic autor) 
- peste 130 studii, comunicări şi articole ştiinţifice 

  
  Distincţii şi certificări primite:  

  Diploma N.G. Roegen, acordată de Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, pentru contribuţia la cercetarea ştiinţifică 
şi economică în anii  2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007  

 Premiul "Laurii Tribunei Economice" pe anul 2004   

 

  

Data ultimei evaluări 
Calificativ 

Februarie 2014 
Foarte bine 
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