CURRICULUM VITAE EUROPEAN

INFORMATII PERSONALE
Nume
Adresa
Telefon
E-mail
Naționalitate
Data nașterii

EXPERIENTA PROFESIONALA

 Perioada
 Numele si adresa angajatorului
 Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
 Functia sau postul ocupat
 Principalele activitati si
responsabilitati

Ion Pârgaru
Strada Anton Pann nr.24, București
0722 303561
pargaruion@yahoo.com
Română
18 iulie 1948
Tismana, judeţul Gorj

2015

Membru CNATDU

2012 – 2016

Deputat, Parlamentul României

2011 – 2012

Decan, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi
Comunicare, Universitatea „Titu Maiorescu” –
Bucureşti

2009

Conducător de doctorat la Universitatea „Valahia”
Târgovişte

2009 – prezent

Profesor universitar, Facultatea de Antreprenoriat,
Ingineria și Managementul Afacerilor, Universitatea
Politehnica Bucureşti

2008

Preşedinte, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti

2008 – 2011

Decan, Facultatea de Stiinte Economice din cadrul
Universitatii „Titu Maiorescu „ Bucuresti - Filiala
Târgu-Jiu

2007 – 2008

Secretar ştiinţific, Facultatea de Ştiinţe Economice din
cadrul Universitatii „Titu Maiorescu „ Bucuresti - Filiala
Târgu-Jiu

2004 – 2005

Consilier diplomatic (din partea MAE), Ministerul
Administraţiei şi Internelor

2001 – 2003

Consilier diplomatic (din partea MAE), Ministerul Educaţiei
şi Cercetării

1999 – 2006

Decan, Facultatea de Stiinte Economice Universitatea
„Jiul de Sus” - Târgu-Jiu

1998 – 2010

Profesor universitar, Facultatea de Chimie Industrială,
Universitatea Politehnica Bucureşti

1996 – 2000

Deputat, Parlamentul României

1996 – 1998

Profesor asociat, Specializarea Inginerie Economică,
Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea
Politehnica Bucureşti

1994 – 1996

Profesor asociat, Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale, Academia de Studii Economice,
Bucureşti
Dec. 1994 – Mai 1995, Ministru al Comerţului, cu delegaţie
1994, 1995 - 1996
1992 – 1994

Secretar de stat, coordonator al activităţii de comerţ
exterior al României

Director al Direcţiei Promovare şi Cooperare, Ministerul
Comerţului şi Director General pentru Relaţiile cu Ţările
Americii
Coordonator al relaţiilor cu ţările ASEAN din cadrul
MCECEI

1985 – 1992
1985 – 1995

Cadru didactic asociat, ASE Bucureşti

1983 – 1984

Secretar economic, Ambasada României din Washington,
SUA

1981 – 1983

Secretar economic, Consulatul General din Montreal,
Canada

1978 – 1980

Economist, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării
Economice Internaţionale

1973 – 1980

Cadru didactic asociat, ASE Bucureşti

1972 – 1978

Economist, Întreprinderea de Comerţ Exterior
PRODEXPORT – Bucureşti
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ALTE ACTIVITĂŢI
-

Preşedinte, Asociţia Organizaţia de Marketing în Turism din România ;
Preşedinte, Fundaţia Comercială Română
Preşedinte, Asociaţia pentru Promovarea Turismului în Oltenia;
Vicepreşedinte, Asociaţia Română pentru Politică Externă;
Preşedinte de Onoare, Institutule de Promovare a Relaţiilor cu Ţările din
Asia;
Membru fondator, “Asociaţia Generală a Economiştilor din România”;
Membru fondator, “Asociaţia Română pentru Educaţie Democratică”;
Membru fondator, “Fundaţia pentru Investiţii Străine în România”;
Coautor, Strategia României pentru Integrare în UE;
Coautor, “Codul de Comerţ Exterior al României”;
Coordonator, “Strategia de comert exterior a Romaniei” pe termen scurt,
mediu si lung;
Negociator principal pentru România în vederea reinstituirii Clauzei
Naţiunii celei mai Favorizate din partea SUA;
Director onorific la săptămânalul “Imaginea României”
Peste 180 lucrări publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi în
străinătate (Franţa, SUA, Maroc, Suedia, Finlanda, Danemarca etc),
Mai multe lucrări de specialitate au fost premiate de MEN, ASE, AGER,
AJSTR , de alte instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, au fost
acordate un mare număr de diplome de excelenţă, diplome şi certificate
de participare la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări naţionale şi
internaţionale

EDUCATIE SI FORMARE
 Perioada
 Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat
formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
 Tipul calificarii/diploma obtinuta
 Nivelul de clasificare a formei
de
instruire/invatamant

2015

Doctor Honoris Causa

2011

Certificat de absolvire – Managementul educaţiei la distanţă,
Academia de Studii Economice, Bucureşti

2008

Certificat de absolvire – D.P.P.D, Universitatea Ecologică,
Bucureşti



2001 – 2002 Master SNSPA
1995

Doctor în economie

1985 – 1989 Universitatea Politică şi de Conducere, Bucureşti
1968 – 1972 Facultatea de Comerţ Exterior, Academia de Studii
Economice, Bucureşti
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Cursuri postuniversitare:
- Relaţii economice internaţionale, 1979 – 1980
- Relaţii Internaţionale, 1984 - 1985
Specializări în:
- Tranzacţii Internaţionale (Centrul de Perfecţionare al Ministerului
Comerţului Exterior si Cooperării Economice Internaţionale – 1973)
- Drept Comercial Internaţional (ASE, Bucureşti –1976)
- Cooperare Economică Internaţională (ASE, Bucureşti – 1977)
Predă cursuri de politici comerciale si vamale, legislaţie industrială,
negocieri comerciale internaţionale, transporturi şi expediţii internaţionale,
etica în afaceri, relaţii internaţionale, economie europeană, marketing
internaţional şi marketing bancar.
Conduce studii doctorale în domeniul managementului, un număr de 16
doctoranzi primind deja titlul de doctor în economie, 3 aşteptând
confirmarea CNATDU, iar alţi 6 aflându-se în fază finală.

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE
Limba materna
Limbi Straine
cunoscute
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

Română
Engleză, Franceză, Rusă, Spaniolă, Italiană, Germană
f.bine f.bine
bine bine
bine
bine
f.bine f.bine
bine bine
bine
bine
f.bine f.bine
bine bine
bine
bine

Aptitudini si competente artistice

Aptitudini si competente sociale

Aptitudini si competente
organizatorice

Aptitudini si competente tehnice

Sociabil, politicos, instruit

Foarte bun manager

2010 – coordonator de doctorat în domeniul fundamental ştiinţe socioumane, domeniul specific management
2010 – profesor universitar titular la FAIMA – Universitatea Politehnica
Bucureşti
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În perioada 1998 – 2010, ca professor universitar titular, a contiunuat
predarea cursurilor de mai jos
În perioada 1996 – 1998, ca professor asociat la Facultatea de Chimie
Industrială din Universitatea Politehnica din Bucureşti, au fost predate cursuri
de Legislaţie Industrială, Transporturi, Asigurări şi Expediţii internaţionale,
Managementul Afacerilor Economice Internaţionale, Teoria şi Practica
Negocierilor Economice Internaţionale, Integrare Economică Europeană
În perioada 1994 – 1996, a fost predat cursul de Managementul Afacerilor
Economice Internaţionale la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
din cadrul ASE Bucureşti
În perioada 1990 – 1994, au fost prezentate studenţilor de la cursuriile de zi
şi postuniversitare de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din
ASE, Bucureşti, prelegeri pe teme de comerţ exterior.
În perioada 1995-1998, în calitate de profesor asociat, a predat cursul de
“Managementul Tranzacţiilor Economice Internaţionale”, la anul III de la
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi la anul IV de la Facultatea
de Comerţ, din ASE Bucureşti.
În toată această perioadă, a condus lucrări de diplomă ale studenţilor
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, lucrări apreciate permanent cu
nota maximă.
A făcut parte din comisii de examene de licenţă, iar din 1995, în calitate
de membru, şi din comisiile de susţinere publică de teze de doctorat în
cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale.
De asemenea, a susţinut, în anul universitar 1996/1997, cursul de
“Negocieri Economice Internaţionale”, iar în anul universitar 1997/1998 şi
cursul de “Politica Comercială a României”.
Începând cu anul universitar 1996/1997 a funcţionat ca profesor asociat la
Facultatea de Chimie Industrială, Specializarea Inginerie Economică, unde a
predat şi predă cursurile de “Managementul Afacerilor Economice
Internaţionale”, “Transporturi, Expediţii şi Asigurări Internaţionale”, “Legislaţie
Industrială”, “Teoria şi Practica Negocierilor Comerciale”, “Politici Comerciale”
şi “Integrare Economică Europeană”.
De asemenea, tot în cadrul acestei facultăţi a condus şi seminariile
aferente disciplinelor menţionate mai sus.
S-a preocupat permanent de îmbunătăţirea metodei de predare,
utilizând, în susţinerea prelegerilor, suporturi video (videocasete,
retroproiectoare), audio, documente preluate de la instituţiile naţionale şi
internaţionale de resort, precum şi de la societăţi comerciale cu activitate de
comerţ exterior.
În vederea menţinerii unei atenţii continue a studenţilor şi pentru mai
buna fixare a cunoştinţelor, pe tot parcursul prelegerilor s-a utilizat permanent
dialogul în sala de curs.
De asemenea, în aceeaşi direcţie, unele cursuri au fost ţinute la
Departamentul de Comerţ Exterior din Ministerul Comerţului, la Centrul
Român de Comerţ Exterior, la Bursa Română de Mărfuri – Bucureşti, cu
demonstraţii practice la problemele prezentate.
S-a ocupat de îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică a
studenţilor, orientându-i pe aceştia spre domenii de profil, cu aplicabilitate
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practică în condiţii de eficienţă.
Evaluarea finală a studenţilor s-a făcut atât prin verificarea cuoştinţelor
însuşite în timpul anilor de studii cât şi prin modul de participare al acestora la
seminarii, simpozioane, realizarea de recenzii la unele lucrări din literatura
străină aferentă domeniilor disciplinelor respective, realizarea de studii de caz.
Pe toată perioada activităţii s-a preocupat de sprijinirea ASE Bucureşti
şi, ulterior, şi a Facultăţii de Chimie Industrială – specializarea Inginerie
Economică, în realizarea legăturii practice cu învăţământul, furnizând date
concrete pentru orientarea în consecinţă a programelor analitice.
De asemenea, a sprijinit cele două instituţii în organizarea practicii în
producţie a studenţilor.
În perioada 1972-1978 ca economist la Întreprinderea de Comerţ Exterior
PRODEXPORT, a iniţiat şi elaborat studii de specialitate concretizate în
contracte de export de produse agroalimentare româneşti pe pieţele SUA,
Angliei, Suediei, Canadei, RFG, Franţei şi Italiei. Studiile au prezentat
condiţiile şi modalităţile concrete de introducere pe pieţele respective a unor
produse noi, ca şi posibilităţile de dezvoltare a exporturilor unor produse cu
“oarecare” tradiţie în nomenclatorul produselor agroalimentare de export.
Este de menţionat faptul că, pe baza studiilor respective, au fost
introduse pentru prima dată unele produse agroalimentare româneşti pe
pieţele SUA, Canadei, Angliei, Franţei şi Italiei.
Studiile din această perioadă au fost puse la dispoziţia Institutului de
Economie Mondială pentru utilizarea lor la fundamentarea politicii economice
în domeniu şi pentru negocierile cu Banca Mondială.
În perioada 1978 – 1980 ca economist la Ministerul Comerţului Exterior
şi Cooperării Economice Internaţionale – Direcţia Acorduri şi Juridică, a
contribuit la iniţierea, elaborarea şi aplicarea în practică de reglementări
privind cadrul juridic general de desfăşurare a activităţii de comerţ exterior şi
cooperare economică internaţională.
Astfel, au fost efectuate analize şi au fost elaborate studii privind
posibilităţile de iniţiere, negociere şi încheiere de acorduri de cooperare
economică şi tehnico-ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernele altor
state (Canada , Mexic, Columbia şi SUA).
Au fost elaborate, pe baza reglementărilor interne şi internaţionale
contractele tip de vânzare-cumpărare utilizate în comerţul exterior.
A fost elaborat proiectul “Codului de Comerţ Exterior Român”, care
prevedea, în esenţa, următoarele principii mai importante:
 libera asociere în vederea participării la acte de comerţ exterior;
 acces liber al persoanelor juridice la pieţele externe;
 decizie proprie asupra actelor de comerţ exterior;
 riscul comercial în operaţiunile de comerţ exterior.
Au fost elaborate studii utilizate la fundamentare poziţiei României faţă
de dezvoltarea economică internaţională, prezentată la Sesiunea Specială a
Adunării Generale ONU consacrată dezvoltării (septembrie 1980).
În calitate de membru al corpului diplomatic la Ambasadele României
din Washington şi Montreal, în perioada 1981 – 1984 a elaborat studii privind:
 promovarea în premieră a exporturilor româneşti ale unor produse
textile, confecţii şi produse din piele pe piaţa canadiană (în cadrul
Acordului româno-canadian privind comerţul cu produse textile şi
confecţii);
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 stabilirea criteriilor pentru introducerea pe piaţa SUA a produselor
farmaceutice şi siderurgice din România;
 constituirea de societăţi comerciale mixte româno-americane;
 elaborarea cadrului juridic pentru diverse cooperări economice.
În calitate de coordonator al activităţilor de comerţ exterior şi cooperare
economică internaţională (impusă de funcţiile de Secretar de Stat, Director,
Consilier) a elaborat studii fundamentate economic privind:
 rolul comertului exterior de multiplicator al economiei nationale;
 strategia relaţiilor economice internaţionale ale României;
 strategia de integrare a României în Uniunea Europeană;
 îmbunătăţirea cadrului juridic bilateral şi multilateral;
 realizarea departamentului de promovare a comerţului exterior;
 înfiinţarea Centrului Român de Comerţ Exterior;
 creditarea operaţiunilor de export şi cooperare economică
internaţională;
 recuperarea creanţelor externe;
 reglementarea modului de realizare al operaţiunilor în lohn, leasing şi
compensate;
 rolul târgurilor şi expoziţiilor internaţionale în promovarea
operaţiunilor de comerţ exterior;
 modalităţi de echilibrare a balanţei comerciale;
 modalităţi de finalizare a obiectivelor de cooperare în producţie de la
Krivoi Rog şi Las Camariocas;
 dezvoltarea în plan zonal a comerţului exterior românesc;
 căi şi modalităţi de eficientizare a comerţului exterior al României;
 colaborarea cu camerele de comerţ şi industrie locale în realizarea
exporturilor;
Lucrările publicate în diferite reviste de specialitate din ţară şi
străinătate (Franţa, SUA, Maroc, Suedia, Finlanda, Danemarca etc),
comunicările susţinute la diferite manifestări de specialitate din ţară şi din
străinătate, precum şi studiile elaborate şi-au găsit finalitatea practică în :
 stabilirea strategiei comerţului pe termen scurt, mediu şi lung;
 creştera anuală a comerţului exterior cu 25 – 30% (anii 1994, 1995,
1996);
 creşterea ponderii comerţului exterior în PIB;
 menţinerea unui deficit al balanţei comerciale în limite rezonabile,
specifice perioadei de tranziţie;
 diversificarea gamei produselor exportate;
 îmbunătăţirea cadrului juridic general şi sectorial;
 obţinerea reinstituirii şi apoi a permanetizării clauzei naţiunii celei mai
favorizate şi a preferinţelor vamale generalizate din partea SUA;
 obţinerea statului României de membru originar al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului;
 obţinerea de fonduri şi asistenţă tehnică şi materială din partea SUA,
Olandei, Belgiei, Italiei, Franţei, Greciei, Uniunii Europene, Centrului
de Comerţ Internaţional de la Geneva, pentru armonizarea legislaţiei
interne la legislaţia internaţională, formarea de cadre şi formarea de
formatori de cadre;
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 obţinerea de finanţări pentru participarea unor întreprinderi mici şi
mijlocii la unele manifestări internaţionale de interes;
 conducerea de misiuni economice, în calitate de Preşedinte al FCR,
în Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Cehia, Slovenia, Croaţia,
Serbia etc..
 participant şi moderator la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de
comunicări naţionale şi internaţionale
 peste 110 lucrări din care circa 10 lucrări în domeniul Turismului
Naţional şi Internaţional premiate de AGER şi AJSTP.
Permis de conducere -categoria B
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