
CURRICULUM VITAE 

 

Prof. univ. dr. BARI T. IOAN 

 

Numele și prenumele: BARI T. IOAN  

Data și locul nașterii: 27 iunie 1942; Vârteșcoiu, Jud. Vrancea 

Profesia: Economist 

Funcția actuală:  Profesor universitar doctor; Departamentul de Relații Economice 

Internaționale-ASE București 

Cetățenia: Română 

 

I. STUDII SI ACTIVITATEA PREUNIVERSITARĂ: 

1949-1956 Școala elementară (7 clase) în orașul Odobești, Jud. Vrancea; 

1956-1959 Școala de Petrol (3 ani) în orașul Moreni, Jud. Vrancea; 

1958-1962 Școala Medie Mixtă (Liceul-secția reală) din Moreni, Jud. 

Vrancea; În 1962 am obținut Diploma de Maturitate 

(Bacalaureat); 

  

II. STUDII ȘI ACTIVITATEA UNIVERSITARĂ: 

1966-1971 Facultatea de “Finanțe , Credit și Contabilitate”, cursuri de zi,  ASE București 

1971-1973 Asistent stagiar la ASE București 

1977 Doctor în Științe Economice, specialitatea “Economie Mondială”; ASE București 

1973-1981 Asistent la ASE București 

1981-1992 Lector universitar doctor la Catedra REI; ASE București 

1992-1995  Conferențiar universitar doctor la Catedra REI; ASE București 

1995  Profesor universitar doctor la Catedra REI; ASE București 



1997- prezent  Conducător științific de doctorat în domeniul Economie și Afaceri Internaționale; 

coordinator studenți licență în cadrul Departamentului de Relații Economice 

Internaționale; ASE București 

 

III. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ȘI DIDACTICĂ: 

1. Am început activitatea didactică în învățământul universitar la 1 septembrie 1971 ca asistent 

stagiar, prin repartizare guvernamentală la ASE București, disciplina “Prelucrarea automată a 

datelor”. În anul 1973 am fost titularizat, prin concurs, la aceiași disciplină. În 1977 am 

susținut teza de doctorat. 

În anul 1981 am ocupat prin concurs, postul de lector universitar doctor la Catedra de Relații 

Economice Internaționale; ASE București. În anul 1992 am devenit conferențiar universitar 

doctor la aceiași catedră, post ocupat prin concurs. 

În anul 1995 am devenit profesor universitar doctor, post ocupat prin concurs, la Catedra de 

Relații Economice Internaționale. 

În anul 1997 am primit titlul de “Conducător Științific de Doctorat” în specialitatea ”Economie 

Mondială”.  

2. Din anul 1970 și până în 1974 am fost secretar cu probleme internaționale al Uniunii 

Asociațiilor Studenților din România, ocupându-mă de probleme internaționale și sociale. În 

această perioadă, în calitate de Secretar al Consiliului Uniunii am condus și am făcut parte din 

delegații oficiale în peste 40 de țări, participând la tratative, negocieri, seminarii, reuniuni 

internationale etc.  

3. Între anii 1974-1982 am îndeplinit funcția de primvicepreședinte al Biroului de Turism pentru 

Tineret, timp în care am organizat și condus activitatea turistică pentru tineret din țara noastră, 

căpătând o experiență practică deosebită în domeniul turismului. În această calitate am 

negociat și semnat contracte de cooperare cu parteneri străini pe linia schimburilor turistice de 

tineri și studenți, precum și contracte de import pentru completarea bazei materiale turistice 

(autobuze din Iran, electronică din R.F.G. etc.). Am condus, coordonat și dezvoltat baza 

materială a turismului pentru tineret (construcții de baze turistice, hoteluri, amenajări pentru 

agrement, etc.). 

4. Din anul 1982 și până în 1988 am fost inspector general în cadrul Ministerului Educației și 

Învățământului, cu probleme de doctorat. Din anul 1988 și până in 1990 am fost Director 

General al Direcției Economice din cadrul aceluiași minister. 

5. După 1990 am condus diferite societăți comerciale care au avut ca obiect de activitate: import, 

distribuție, construcții, management hotelier de 4 și 5 stele. 

6. În toată această perioadă care a trecut de la absolvirea facultății și până în prezent am 

desfășurat fără întrerupere și activități didactice: seminarii, lucrări practice, cursuri, îndrumarea 

unor lucrări de diplomă, conducerea științifică a doctoranzilor, la disciplinele: ”Prelucrarea 

automata a datelor”, ”Economie Mondială”, ” Relații Economice Internaționale”, ”Tranzacții 

internaționale”, “Probleme Globale”, “Globalizarea Economiei”. Am elaborat o serie de 

materiale didactice pentru disciplinele la care aveam activitate didactică. Am făcut parte din 



comisii pentru susținerea examenelor de diplomă ale studenților absolvenți, comisii de 

examinare a doctoranzilor, comisii de admitere la doctorat, comisii de susținere a tezelor de 

doctorat, cursuri postuniversitare, etc. 

IV. ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ: 

- Am elaborat teza de doctorat cu tema “Schimbări structurale în economia energetică a lumii 

contemporane și implicațiile lor”, pe care am susținut-o în cadrul Facultății de Comerț la 10 

decembrie 1977, când am primit și titlul de “doctor în economie”; teza a fost publicată; 

- Am elaborat capitole din Cursul de Economie Mondială (3 ediții). Am publicat 2 cursuri de 

“Economie Mondială” în anii 1994 și 1997, la Editura Didactică și Pedagogică din București. 

În anul 2001 am publicat lucrarea ”Globalizare și probleme globale”, iar în anul 2003 am 

publicat lucrarea “Probleme globale contemporane”, ambele la Editura Economică din 

București. În anul 2005 am publicat lucrarea ”Globalozarea economiei” la aceiași editură; 

- În total, până în prezent, am publicat mai multe cărți, articole, caiete de seminar, documentare, 

etc. peste 6000 pagini;   

- În anul 2010 am publicat un “Tratat de economie politică globală” (901 pagini) la 

Editura Economică, București. 

V. ALTE ACTIVITĂȚI ȘI PRECIZĂRI 

a) Conducere științifică de doctorat: 

- Sub conducerea mea științifică au obtinut titlul de “Doctor în Economie” un număr de 22 

doctoranzi, dintre care 14 români și 8 străini; 

- În prezent mai am 1 doctorand în stagiu. 

b) Contribuții la dezvoltarea învățământului și cercetării științifice: 

- 1982-1988: Inspector general cu probleme de doctorat în cadrul Ministerului Educației și 

Învățământului și organizator al activității ”Comisiei Superioare de Diplome”; 

- 1988-1990: Director General al ”Direcției Economice” din cadrul Ministerului Educației și 

Învățământului; 

- 1996-1999: Membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică; 

- 2000-2003: Membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Relații Economice Internaționale. 

c) Titluri și distincții primite: 

- “Diploma de Excelență” pentru activitatea professional-științifică și contribuția la afirmarea 

școlii superioare românești, acordată de ASE București, martie 2003; 

- “Diploma de onoare” acordată de Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul 

ASE București, martie 2003; 

- “Diploma de onoare” acordată de ”Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group” România, 

decembrie 2004; 

- “Diploma de excelență” acordată de “Europe-Israel Group”, Israel 2008. 

d) Calitatea activității metodico-didactice și de cercetare științifică: 



- Am obținut calificativul Foarte Bine pe întreaga perioadă în care am lucrat în învățământul 

superior, respectiv de la absolvirea facultății și până în present. 

e) Calitate de formator de echipă/colectiv pedagogic și de cercetare: 

- Am desfășurat o activitate la un înalt nivel calitativ, începând cu conducerea “cercurilor 

științifice studențești”, împreună cu asistenții și colegii de disciplină, cât și cu doctoranzii; 

- Am condus cu competență și cu rezultate foarte bune echipele cu care am realizat proiectele 

cercetare, studii, memorandumuri etc. 

f) În prezent dețin titlul de “profesor emerit”. 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

 

15 aprilie 2016                                                                            Prof. univ. dr. IOAN T. BARI 

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 

 

 

 


