ŞtiinŃe economice, juridice şi sociologice

CUCUI ION
economist, membru titular,
Preşedintele Filialei AOSR Târgovişte
născut la 5 mai 1950, OcniŃa, judeŃul DâmboviŃa

Studii: absolvent al FacultăŃii de Economie Agrară (1975) a Institutului de
Agronomie Nicolae Bălcescu din Bucureşti. Curs postuniversitar de Evaluare a
întreprinderii (1994) - ASE Bucureşti. Din anul 1995, după susŃinerea tezei
intitulată Strategie şi programe de marketing în întreprinderile agro-industriale,
este doctor în ştiinŃe economice. Stagii de formare managerială în
învăŃământul superior – CNAM Paris1998, ICHEC Bruxelles 1999.
Activitatea profesională: Manager general SAPM, R.P. Congo (1984-1986 şi 1987-1989); Director
economic SC SAGRICOM SA Târgovişte (1986-1987 şi 1990-1995); Prorector însărcinat cu probleme
economice şi relaŃii internaŃionale – Universitatea Valahia din Târgovişte (1996-2002); din 2002 este
rectorul UniversităŃii Valahia din Târgovişte. Conducător de doctorat din 2005, domeniul Contabilitate –
Şcoala Doctorală UVT; profesor invitat Universitatea Paris 12, Val de Marne – Facultatea de AdministraŃie
şi Schimburi. Activitatea didactică de îndrumare a noilor generaŃii de studenŃi se îmbină cu activitatea
ştiinŃifică, cu lucrări apreciate şi publicate în reviste de specialitate de prestigiu. Coordonator/membru în
Comitetele ştiinŃifice şi de organizare al mai multor manifestări interne şi internaŃionale: Cel de-al 56-lea
Congres AIELF Târgovişte (2009), Simpozionul “Crise Financière Internationale, Ralentissement Economique
Mondial et Effets sur les Economies Euro-Maghrébines”, Béjaïa, Algeria (2009), Collège Doctoral Régional en
Sciences de Gestion, Târgovişte (2008), Colocviul Federator CEDIMES, Târgovişte (2006), Consiliul ştiinŃific
Universitatea Wroclaw, Program Intensiv de Formare în Contabilitate (Târgovişte -2006, Kavala, Grecia - 2005,
Gıttingen, Germania - 2004, Paris, FranŃa - 2003, Porto, Portugalia - 2002), Simpozionul “Managementul
TranziŃiei” Târgovişte (1996, 1998, 2002, 2002, 2004), primul Seminar European CEDIMES Târgovişte (2003),
Congresul ARA, Târgovişte (1997).
Activitate ştiinŃifică: Domenii de interes: contabilitate, management. Director a peste 20 proiecte de
cercetare ştiinŃifică, naŃionale şi internaŃionale, cu finanŃare europeană în domeniul economiei, vizând
formarea de consilieri experŃi pentru întreprinderile mici, dezvoltarea locală durabilă, managementul
preuniversitar, întărirea capacităŃii administrative în învăŃământul superior, formarea profesională şi
certificarea europeană în afaceri.
PublicaŃii: Peste 20 cărŃi ca unic autor sau în colaborare între care: Costurile şi importanŃa lor în controlul
gestiunii firmei, Costurile şi controlul de gestiune, Cercetări operaŃionale aplicate în management,
DicŃionar englez pentru economie, Econometrie managerială, Contabilitatea de gestiune, Control de
gestiune, Managementul tranziŃiei, Cercetări operaŃionale aplicate în management, Contabilitate şi
analiza stocurilor, Evaluarea întreprinderii. Studii de caz, Contabilitatea profiturilor şi a pierderilor, Bazele
contabilităŃii, articole ca Evaluarea riscului de faliment, Analiza bilanŃului contabil, Forme de garanŃie a
creditelor şi afacerilor comerciale, publicate în revista Tribuna Economică. Acestora li se adaugă peste
50 lucrări susŃinute la diferite simpozioane, conferinŃe interne şi internaŃionale, lucrări publicate în reviste
de notorietate sau anale, un număr impresionant de lucrări, sau cărŃi scrise în colaborare cu alŃi autori,
unele dintre ele publicate la edituri importante din Ńară şi din străinătate; cele mai multe lucrări sunt
publicate la Târgovişte, în analele UniversităŃii Valahia, dar şi în edituri din aceeaşi localitate.
Afilieri: Membru titular şi Preşedinte al Filialei AOSR Târgovişte, Vicepreşedinte CEDIMES (Centrul de studii
pentru dezvoltarea internaŃională şi modificări economico-sociale al Institutului de Cercetări al
Francofoniei) FranŃa şi director al Filialei CEDIMES România, redactor al publicaŃiei bianuale a Institutului
CEDIMEX din Paris, intitulată Les cahiers du CEDIMEX, membru în Biroul executiv AFECA (AsociaŃia de
Formare Europeană de Contabilitate şi Audit), Preşedinte al Centrului Teritorial DâmboviŃa al ANEVAR
(AsociaŃia NaŃională a Evaluatorilor din România) (1996-2002). Membru al AIELF (AsociaŃia InternaŃională
a Economiştilor de Limbă Franceză) şi AFER (AsociaŃia FacultăŃilor de ŞtiinŃe Economice din România).
Membru în colegiul de redacŃie al publicaŃiilor universităŃii târgoviştene Valahia, Analele UniversităŃii
Valahia din Târgovişte şi ViaŃa ŞtiinŃifică a UniversităŃii Valahia.
DistincŃii: Profesorul anului 2006 – domeniul ŞtiinŃe Economice, diplomă acordată de AFSER; CetăŃean de
Onoare al Municipiului Târgovişte.
ReferinŃe: http://www.aos.ro, http://www.valahia.ro/

