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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IONCICĂ MARIA 

Adresă(e) Str. Melineşti,nr.7, sector 4, Bucureşti, România, cod 75349 

Telefon(oane) 0721 749 741   

Fax(uri)  

E-mail(uri) maria.ioncica@gmail.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) română 
 

 

Data naşterii 20.08.1950 
 

 

Sex feminin 
  

Locul de muncă ASE Bucureşti 

  

Experienţa profesională   
  

Perioada  1994 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, conducere seminarii, elaborare de cărţi de specialitate şi materiale didactice, 
îndrumare proiecte economice, practică, lucrări de doctorat,de licenţă, disertaţii, participare în comisii 
de examen, de admitere în facultate, la doctorat, de absolvire a studiilor universitare, de promovare, 
activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

                                                  Perioada 1991 - 1994 

                       Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, conducere seminarii, îndrumare proiecte economice, practică, lucrări de  diplomă, 
participare în comisii de examen, de admitere în facultate, de absolvire a studiilor universitare, de 
promovare, activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

                                                  Perioada 1987 - 1991 

                       Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, conducere seminarii, îndrumare practică, lucrări de  diplomă, participare în comisii de 
examen, de admitere în facultate, de absolvire a studiilor universitare, de promovare, activitate de 
cercetare 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

                                                  Perioada 1977 - 1987 

                       Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere seminarii, îndrumare practică, lucrări de  cercetare ale studenţilor, participare în comisii de 
examen, de admitere în facultate, de absolvire a studiilor universitare, activitate de cercetare 
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Numele şi adresa angajatorului ASE, Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

                                                  Perioada 1973 - 1977 

                       Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Documentare şi elaborare lucrări de cercetare în domeniul comerţului interior 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Comerciale, str. Doamnei, nr.12, Bucureşti 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare - dezvoltare 

 
 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada  1981 - 1985  
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Economie, Economia comerţului interior, Cunoaşterea factorilor care influenţează progresul 
tehnic în comerţ, a tehnologiilor comerciale moderne, a metodelor de promovare a 
progresului ştiinţific şi tehnic în activităţile comerciale 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE, Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

 Post-universitar, perfecţionare prin studii doctorale 
 
 
 1969 - 1973 

 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Ştiinţe Economice  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Economia comerţului interior, Conducerea întreprinderii comerciale, Marketing, Analiză 
economică. Efectuarea de analize şi previziuni economice 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 ASE, Bucureşti, Facultatea de Comerţ interior  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 Universitar, licenţă 
 
 
 1965 -1969 
 Diplomă de bacalaureat 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română, Limba franceză, Limba engleză, Istoria, Matematica, Fizica, 
Chimia, Biologia, Geografia 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul Gh. Lazăr, Sibiu  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare  Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  
En. 

B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

  
Fr. 

B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

 
B2:Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe şi aptitudini de planificare a activităţilor, de stimulare a lucrului în echipă, de coordonare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
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Competenţe şi abilităţi sociale De cooperare, aplanare a conflictelor 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Nivel mediu 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere - 

Informaţii suplimentare Lucrări ştiinţifice 

 Cărţi: 28 cărţi (monografii, cursuri şi caiete de 
aplicaţii, dicţionare, teste), dintre care amintim: “Economia Serviciilor. Teorie şi 
practică. Ed. a III-a revăzută”,  Editura Uranus, Bucureşti, 2003, „Strategii de 
dezvoltare a sectorului terţiar”, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, „Economia 
turismului şi serviciilor”, Editura Uranus, Bucureşti, 2006, “Economia Serviciilor. 
Abordări teoretice şi implicaţii practice”,  Editura Uranus, Bucureşti, 2006 

 Proiecte de cercetare - dezvoltare: Din 2005 
– prezent : 10 proiecte, dintre care unul internaţional,  2 în calitate de director de 
proiect, dintre care amintim: Studiul tendinţelor în evoluţia pieţei cărţii în 
România, Perioada de derulare: 2009,  Studiul privind sistemele moderne de 
distribuţie a cărţii. Comerţul electronic cu carte, Perioada de derulare: 2009, 
Cercetări metodologice privind influenţele endogene şi exogene asupra 
comportamentului consumatorului de servicii de asigurare şi elaborarea 
unui model de simulare a comporamentului consumatorului, CNCSIS-
UEFISCU nr.915 PIN II- IDEI, Perioada de derulare: 2008-2011 

 Articole publicate: 2006 - prezent : 5 articole 
publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact, 25 articole indexate în BDI, 
dintre care amintim: 

 

Anul Autor(i) Titlul articolului Revista ISI ISSN 

2010 Maria Ioncică,  
Mihaela Dana Drăghici, 
Eva-Cristina Petrescu, 
Diana Ioncică 

Services Specialization (a possible 
Index) and its Connection with 
Competitiveness. The Case of 
Romania 

The Service 
Industry 
Journal 

1743-9507 
(electronic) 
0264-2069 
(paper) 

2009 Maria Ioncică, Iolanda 
Magdalena Negoiţă, 
Eva-Cristina Petrescu, 
Diana Ioncică 

Using the European Model of Total 
Quality Management to assess the 
Performance of Organizations. Case 
Study on Educational Services 

Amfiteatru 
Economic 

1582-9146 

2008 Ioncică Maria, Petrescu 
Eva-Cristina, Ioncică 
Diana 

Codurile de etică în servicii şi 
promovarea concurenţei loiale 

Amfiteatru 
Economic 

1582-9146 

 

 
 

 

 
 

 

  

Data,  
20.05. 2016         Semnătura, 


