
PETRESCU, ION 

Membru de onoare 

Prof. univ. dr., economie şi psihologia conducerii 

Data şi locul naşterii: 4 februarie 1928, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău 

 

Studii: licenţiat în filosofie la Universitatea din Bucureşti, 1.XI.1950-

30.VI.1954; licenţiat în economie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 1.XI.1956 - 

30.VI.1960; doctor în economie, ASE Bucureşti, 1.XI.1968-30.VI.1972, cu teza Căi de creştere a 

eficienţei economice în industria chimică; doctor în psihologie la Universitatea din Bucureşti, 

1.XI.1972-30.VII.1976, cu teza: Psihologia conducerii colective a întreprinderii industriale .  

Specializări în ţară şi străinătate: Institutul Român de Management (1991), practici moderne în 

managementul general şi managementul resurselor umane; Asociaţia Română de Marketing (1998), 

consultanţa de marketing pentru firme româneşti; Institutul Naţional de Cercetări Economice al 

Academiei Române (2003), formare, deprinderi şi aptitudini de cercetare ştiinţifică fundamentală şi 

aplicată. 

Activitatea didactică: instituţii de învăţământ superior militar, între 1946 şi 1965, asistent universitar, 

lector, conferenţiar şi profesor. Timp de cinci ani, şef de catedră, şi patru ani, prorector şi director al 

Direcţiei de Învăţământ şi Cercetare; 1968-1974: decanul Facultăţii de Subingineri în Chimie în cadrul 

Institutului Politehnic din Bucureşti şi, începând cu anul universitar 1972 -1973, conferenţiar 

universitar asociat la Institutul Politehnic Bucureşti, disciplina economie politică; între 1974 şi 1978, 

profesor asociat la Academia de Studii Economice din Bucureşti, la disciplina ergonomie aplicată în 

industrie; din V.1990 şi până în 30.VIII.1994, director al cursului de management în cadrul Camerei 

de Comerţ şi Industrie Braşov; din 1997, conducător ştiinţific de doctorat în management, la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu un număr de 58 de doctori atestaţi. 1.X.1992-30.IX.1993, 

rector la Universitatea Andrei Mureşanu, Braşov. 1.X.1993-30.IX.1996, Braşov, Institutul de Ştiinţe 

Economice şi Juridice, rector 22.XI.2001-30.X.2004 Braşov, Universitatea Spiru Haret, prorector, din 

2004, Braşov, Universitatea Spiru Haret, director coordonator, din 2008, Braşov, Universitatea Spiru 

Haret, decanul Facultăţii de Management. 

Activitatea de cercetare: membru în echipa de experţi pe termen lung pentru managementul de 

mediu în Proiectul POSDRU Performanţă în carieră şi afaceri pentru femei; coordonator al temei 

XI.1.103 din Programul de cercetare ştiinţifică pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetări 

Economice Costin C. Kristescu al Academiei Române în Concepte, strategii şi politici de dezvoltare 

durabilă a culturii în rândul populaţiei rurale a regiunii 7 centru prin imp licarea sucursalelor comunale 

ale Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură; coordonator al temei XII.1.110 

Efecte ale aderării la Uniunea Europeană asupra componentelor manageriale ale competitivităţii 

economice din Programul XII - Cooperarea ştiinţifică cu Republica Moldova, program prioritar al 

Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române; coordonator al parteneriatului: 

Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări Economice la studiul de economie comparată: 

România-Moldova în cadrul Proiectului de cercetare a investiţiilor străine directe şi dezvoltarea 

economiilor naţionale; tema: Implicaţiile interculturale asupra managementului investiţiilor străine 



directe; coordonator al parteneriatului: Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări 

Economice, Programul de cercetare pentru anul 2006, Capitolul V, Cod program 31, proiect: 

elaborarea cadrului teoretic al problematicii managementului riscului;  în cadrul programului 

interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională - Program fundamental al 

Academiei Române, coordonator program academician Gheorghe Filip, Academia Română, Institutul 

Naţional de Cercetări Economice, elaborarea Cadrului general al studiului comparativ Dezvoltarea 

durabilă a României în context mondial şi european, în cadrul Programului naţional de cercetare 

competiţia cercetării de excelenţă, Program CERES, 2005-2007, Nr. Contract 428/2005, 15 miliarde, 

contractor MEC, Institutul de Fizică Atomică. 

Activitatea publicistică: prezent în boardul următoarelor reviste: Review of General Management, în 

calitate de director, din anul 1998, tip revistă: B+,ISSN1841-818X; Romanian Journal of Economics, 

membru în Consiliul Ştiinţific din anul 2006, B+, ISSN 1582-3458; Scientific Bulletin of Henri Coanda 

Air Force Academy, membru în Consiliul Ştiinţific din anul 2009, ISSN 2067-0850; Revista de 

marketing şi management.  

Cărţi publicate: Cornel Cobianu, Gh. V. Cimpoca, Ioan Alexandru Ivan, Senzori şi traductoare, 

Editura Printech, Bucureşti, 2001; Gh. V. Cimpoca, Adela G. Voinescu, Optică şi optoelectronică, 

Valahia University Press, Târgovişte, 2005; Gh. V. Cimpoca, Anca Irina Gheboianu, Optoelectronica - 

Materiale, dispozitive şi aplicaţii, Ed. Biblioteca, Târgovişte, 2007; Gh. V. Cimpoca, Fizica şi 

tehnologia materialelor termoelectrice, Ed. Biblioteca, Târgovişte, 2007. Peste 300 de articole 

publicate în reviste de specialitate, lucrări prezentate la conferinţe şi rapoarte de cercetare 

importante.  

Premii şi distincţii: Medalia Meritul pentru învăţământ cl. a II-a (2004), prin Decretul preşedintelui 

României nr. 1181 din 13 decembrie, pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului 

românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea ştiinţi fică din ţara noastră; 

medalia de bronz cu diplomă oferită de Senatul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, în semn de 

recunoaştere a activităţii ştiinţifice [2005]; diploma de onoare şi medalia comemorativă pentru 

contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului în Forţele Aeriene, cu prilejul împlinirii a zece ani de 

activitate, din partea comandantului Academiei Forţelor Aeriene Henri Coandă. 

Afilieri: membru corespondent al Academiei Americano - Române de Arte şi Ştiinţe (din 2010); 

doctor honoris causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (martie 2007); doctor honoris causa al 

Academiei de Studii Economice a Moldovei (septembrie 2007); Premiul Academiei Române Virgil 

Madgearu pentru lucrarea Management social (2006). Vicepreşedinte al Consiliului Naţional şi 

preşedinte al Sucursalei Regionale a Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi 

Cultură, din 2007; membru fondator al Societăţii Academice de Management din România, din 2005; 

membru al Asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, din 2007; membru al 

Societăţii Române pentru Protecţia Bunurilor Culturale, din 2007;  membru al Asociaţiei pentru 

Protecţia Consumatorilor din România, din 2008; membru al Asociaţiei Române de Marketing, din 

2005; directorul Centrului de Cercetare în Management din Braşov, din 2005; expert gr. I în 

management al Institutului Român de Management, din 1991; membru de onoare al Asociaţiei 

Consultanţilor în Management din România (1992) şi al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din 

România, din 1996. Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 

 


