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Funcţia in cadrul Proiectului:  

1. Nume: Ioviţu 

2. Prenume: Mariana   

3. Data şi locul naşterii: 1o.04.1949 Bucureşti  

4. Cetăţenie:  română 

5. Stare civilă:  căsătorită 

6. Studii:  

Instituţia Liceul Dr. Petru Groza, 

Bucureşti 

 

Academia de Studii 

Economice din 

Bucureşti 

 

Facultatea  

Economie Generală 

 

Academia de Studii Economice 

din Bucureşti 

 

Doctor în Economie 

Perioada: de la (luna, anul) până la 

(luna, anul) 

1963- 1967 promoţia 1972  1993 

Grade sau diplome obţinute Bacalaureat Licenţă  Doctor în ştiinţe, specializarea 

Economie 

7. Titlul ştiinţific: profesor universitar doctor 

8. Experienţa profesională: 

Perioada:  

de la …..(luna, anul)  

până la …..(luna, anul) 

1972-1976  1976-1990 1990-1993 1994-prezent 

Locul: Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti 

Instituţia: Fac.Filozofie 

Universitatea 

Bucureşti 

Institutul de 

Medicină 

Bucureşti  

Academia de Studii 

Economice din 

Bucureşti  

Academia de 

Studii 

Economice din 

Bucureşti 

Funcţia: Asistent univ. 

 

Lector.univ conferenţiar profesor 

Descriere: Activitate 

didactică 

Activitate 

didactică 

Activitate didactică Activitate 

didactică 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice din Bucureşti, profesor universitar 

doctor la Catedra de Economie şi Politici Economice   

10. Vechime la locul de muncă actual: 25 ani 

11. Brevete  de invenţii: - 

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate 

   13. Membru al asociaţiilor profesionale:  

 Membru în consiliile profesorale  ale  Facultatii Economie Generala si Relatii  
Economice Internationale - Academia de Studii Economice, Bucureşti   

 Profesor coordonator în cadrul programului   EFTA – Economia de piata in Romania 
(1994 – 1995) 

 Membru al “European Association for Evolutionary Political Economy” (1992 – 
prezent) 

CURRICULUM VITAE (CV 11) 

Programul  4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 

Directia de cercetare   Tipul proiectului  

Acronimul Propunerii  Numarul alocat la inregistrarea on-line  
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 Profesor coordonator la Facultatea de Economie Generala in cadrul programului 
TEMPUS  (Academia de Studii Economice, Bucuresti si Nottingham Trent University  
UK; 1995 – 1999). 

 Profesor conducator de doctorat in economie (2000 – prezent) 

  Membru al “Professional Women’s Advisory Board of The American Biographical 
Institute” 

 
1. Alte informatii relevante: 

 Aparitii in prestigioasele publicatii “Who’s Who” (“of Intelectuals”, “of Women”, “Men 
and Women of Distinctions”,anual, incepand cu anul 1990)  

 Participare în cadrul Programului de cercetare stiintifică interuniversitar -   Academia 
de Studii Economice, Bucuresti si Universitatea Cracovia (Polonia) 1993 – 1995; tema 
de cercetare “Evolutia sistemului de reprezentare a intereselor si dezvoltarea 
pietei fortei de munca in tarile post-socialiste” 

 Participant al delegatiei romane la primul congres al “Societatii de intercooperare in 
Balcani”, Thessaloniki, 1992, tema “Dezvoltarea economica in Balcani. Relatii cu 
comunitatea europeana si Europa in cadrul procesului de integrare”. 

 Schimb de experienta – profesor in Marea Britanie, Spania, Olanda, Polonia. 
 
 

14. Limbi straine cunoscute: Franceză, Engleză 

 

 

15. Alte competenţe: 

 Conducător de doctorat din 2000; 

 8 cărţi publicate ca autor unic sau în colaborare;o carte ( în colaborare) publicată în SUA 

 50 de studii şi articole ştiinţifice ;  

 46 de comunicări ştiinţifice;  

  emisiuni radio şi TV pe teme de politică economică şi socială referitoare la ocuparea forţei 

de muncă la nivelul U.E, mutaţii pe piaţa muncii europene în urma migraţiei forţei de 

muncă, politici de flexibilizare a forţei de muncă -între ocupare şi protecţie socială la nivel 

european,etc. 

 

 

16. Specializări şi calificări:  

 economie micro-macroeconomie 

 politici sociale 

 economie sanitară 

 

 

 

17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte 

naţionale/internaţionale: 
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Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la... până la... 

Programul”Procesul de integrare a 

Romaniei în economia 

contemporană.Dimensiuni istorice 

şi contemporane” 

Membru echipa A.S.E (2008) 

Tema nr.1 cod CNCSIS:A_C47/2006 

Nr.contract 7GR/05.05.06 

 

Grant de 3 ani,2006-2008 

„Dimensiunea economică a 

urbanismului 

ecologic.Implementarea 

reglementărilor U.E privind 

urbanismul ecologic înscrise în 

obiectivele de politică economică 

naţională şi comunitară”. 

 

 

Director program 

Nr.contract 07/20.02 2009 

 

 

Februarie 2009-septembrie 2009 

“Analiza în dinamică a pieţei 

serviciilor medicale din 

România.Identificarea statistică a 

oportunităţilor de dezvoltare a 

afacerilor în domeniul medical”. 

 

 

Director program 

Nr.contract  18/23.03 2009 

 

 

Martie 2009-decembrie 2009 

„Strategii postaderare de 

valorificare a avantajului 

comparativ al firmelor româneşti 

prin veriga investiţilor străine 

directe”. 

Membru echipa A.S.E (2009-în 

derulare) 

SPACIS nr. contract 91-

040/14.09.2007 

Grant din 2007,în derulare 

EPIR „Personalităţi şi instituţii 

economice româneşti-valoare 

adăugată românească la identitatea 

europeană” 

Membru echipă (A.S.E 2009) 

Contract nr.91021 în cadrul PN II 

Data începerii 18.09.2007-data finalizării 

18 12 2010  

Valoare Project 1876800 

   

18. Alte menţiuni: 

 

 

 

 

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

Data completării: 14.o3.2017                                 

Semnătura 

 Prof.univ.dr.Mariana Ioviţu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


