
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMA II PERSONALE 

Nume / Prenume LUNGU ION 

Adresa Intr. Cireşoaia, nr. 5, sect 1, Bucureşti 
Telefon Fix:     +40 031 1064779 

Mobil: +40 744 300 577 

 

Fax +40 021 3191991 

E-mail ion.lungu@ie.ase.ro 

Cet enia Română 

Data naşterii 9 octombrie 1950 

Sex 

 

Masculin 

 

 
 

EXPERIEN A PROFESIONAL  
 

Perioada 1993-prezent 

Func ia sau postul ocupat Profesor Universitar 

Principalele activit i şi 
responsabilit i 

 Predare de cursuri şi seminarii la disciplinele :“Baze de date” ; “Sisteme de gestiune a 

bazelor de date”; “Proiectarea sistemelor informatice“; “Sisteme Informatice 

Executive”; “Integrarea Sistemelor Informatice”. Predarea s-a facut in cadrul: Scolii 

doctorale; masterului de aprofundare Informatica economica; masterului complementar

Baze de date-suport pentru afaceri; ciclui de licenta. 

 Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor naţionale şi internaţionale 
câştigate prin competiţie şi cu mediul de afaceri. 

 Conducător ştiinţific al tezelor de doctorat, lucrărilor de dizertaţie, lucrărilor de licenţă 
şi al lucrărilor de cercetare ştiinţifiă studenţească. 

 Director al programului de master “Baze de date – Suport pentru Afaceri”. 

 Şeful colectivului de Baze de date din cadrul catedrei de Informatică Economică. 
 Membru al Centrului de Excelenţă Oracle Academic Initiative din cadrul ASE 

Bucureşti. 
 Preşedintele comitetului de organizare al seminarului ştiinţific “Integrarea 

tehnologiilor informatice în infrastructura Oracle”. 

 Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional de Informatică 
Economică. 

 Şeful Laboratoarelor Catedrei de Informatică Economică(1993-1997). 

 Directorul Scolii doctorale de Informatica Economica(2012-2017). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Catedra de Informatică Economică, ASE Bucureşti 

Tipul activit ii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ şi cercetare universitară 

 
 



Perioada 1990-1993 

Func ia sau postul ocupat Conferenţiar Universitar 
Principalele activit i şi 

responsabilit i 
 Predare de cursuri şi seminarii la disciplinele :“Baze de date”; “Sisteme de gestiune a 

bazelor de date”; “Proiectarea sistemelor informatice“. 

 Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor naţionale şi internaţionale 
câştigate prin competiţie şi cu mediul de afaceri. 

 Conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi al lucrărilor de cercetare ştiinţifiă 
studenţească. 

 Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional de Informatică 
Economică. 

 Şeful Laboratoarelor Catedrei de Informatică Economică. 
 Şeful cercului ştiinţific studenţesc “Sisteme informatice şi baze de date“. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Catedra de Informatică Economică, ASE Bucureşti 

Tipul activit ii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ şi cercetare universitară 

 
 

Perioada 1987-1989 

Func ia sau postul ocupat Lector Universitar 

Principalele activit i şi 
responsabilit i 

 Cursuri şi seminarii la disciplinele: “Proiectarea sistemelor informaţionale pentru 
planificare şi statistică”; “Limbaje de programare”; “Analiza şi proiectarea sistemelor 
informaţionale economice”; “Sisteme informatice şi bănci de date”. 

 Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor naţionale cu mediul de afaceri.
 Conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi al lucrărilor de cercetare ştiinţifiă 

studenţească. 
 Şeful Laboratoarelor Catedrei de Informatică Economică. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Catedra de Cibernetică Economică, ASE Bucureşti 

Tipul activit ii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ şi cercetare universitară 

 
 

Perioada 1979-1987 

Func ia sau postul ocupat Asistent Universitar 

Principalele activit i şi 
responsabilit i 

 Seminarii la disciplinele “Limbaje de programare a calculatoarelor electronice” şi 
“Proiectarea sistemelor informaţionale pentru planificare şi statistică”. 

 Indrumare studenţi pentru întocmirea proiectelor de diplomă la Facultatea de 
Planificare şi Cibernetică Economică şi a lucrărilor de cercetare ştiinţifică 
studenţească. 

 Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor naţionale cu mediul de afaceri.
Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Cibernetică Economică, ASE Bucureşti 

Tipul activit ii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ şi cercetare universitară 

 
 

Perioada 1974-1979  

Func ia sau postul ocupat Analist de Sistem şi Asistent Asociat 



Principalele activit i şi 
responsabilit i 

 Responsabil din partea LCCE de practica de specialitate a studenţilor în 
cadrul laboratoarelor. 

 Seminarii la disciplinele “Limbaje de programare a calculatoarelor electronice” şi 
“Proiectarea sistemelor informaţionale pentru planificare şi statistică”. 

 Indrumare studenţi pentru întocmirea proiectelor de diplomă la Facultatea de Planificare 
şi Cibernetică Economică şi a lucrărilor de cercetare ştiinţifică studenţească. 

 Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor naţionale cu mediul de afaceri. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Laboratoarele catedrei de Cibernetică Economică, ASE Bucureşti 

Tipul activit ii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ şi cercetare universitară 

  

 

 

EXPERIEN A ÎN PROGRAME DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE 

Perioada 

Programul 

 

 

 

                                        Perioada 

Programul    

 

 

 

Perioada 

Programul 

 

 

 

 

 

 

 

Func ia 

 

Perioada  

Programul 

 

 

 

 

 

Func ia 

 

Perioada 

2014-2017 
Sistem inteligent pentru predicţia, analiza şi monitorizarea indicatorilor de performanţă a proceselor 
tehnologice şi de afaceri în domeniul energiilor regenerabile, cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-0996, PROIECTE 
COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATIV  (PCCA2013), DOMENIUL 2 – ENERGIE, Valoare total  1.000.000
RON, nr contract 49/2014, 2014-2017, membru in echipa de cercetare 
 

2014-2017 
Sistem inteligent pentru realizarea ofertelor pe piaţa angro de energie electrică (SMARTRADE), Programul 
Operational Competitivitate - Axa1 (POC-A1-A1.1.4-E-2015) Tip de proiect: Proiecte CD pentru atragerea de 
personal cu competențe avansate din str in tate, 2016-2020, director proiect Osman Bülent TÖR - responsabil ASE,
valoare 5.165.712 RON, membru in echipa de cercetare 
2010-2012 

Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru 

managementul universităţilor româneşti(SIMUR). POSDRU/56/1.2./S/31541. 

Proiect interna ional finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară: 1. Educaţie şi formare 
profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul major 
de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior.  
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureşti in colaborare cu: 
Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca; Universitatea Maritima Constanta; Universitatea 

Politehnica din Timisoara; Universitatea George Baritiu din Brasov; Consortiul Interuniversitar 

Cineca, Bologna, Italia; Kion spa, Bologna, Italia. 

 Expert pe termen lung 

 

 

2011 

Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societa

Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative. POSDRU/89/1.5/S/56287 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr.1 “Educatia si formarea profesion

in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”. Domeniul major 

intervenţie: 1.5 “Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii”.  

Proiect implementat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentruTextile si Pielar

INCDTP in parteneriat cu Academia de Studii Economice-Centrul de Cercetari, Analize si Politi

Regionale, Universitatea din Oradea si  ESSEC BUSINESS SCHOOL. 

Expert pe termen scurt 

 

2006 -2010 

Programul  Solutii informatice de asistare a procesului decizional şi pentru dezvoltarea managementului bazat 
pe cunoştinţe în instituţiile publice,  GRANT CNCSIS (Program Idei, PN II), cod CNCSIS 82

Nr.Contract:437/1.10.2007 între Academia de Studii Economice şi CNCSIS. 



Func ia director de proiect 

 
 

Perioada 2005 -2007 

Programul Tehnologii informatice pentru integrarea sistemelor informatice pentru instituţiile publice, 
Contract de cercetare între Academia de Studii Economice şi CNCSIS, GRANT CNCSIS(tip A

nr. 27662/14.03.2005 cod CNCSIS 1118, tema 10 

Func ia director de proiect 

 
 

Perioada 2005 -2007 

Programul Interferenţa tehnologiei BD cu platforma Java în arhitectura Grid Computing., GRANT 

CNCSIS (tip A) între Academia de Studii Economice şi CNCSIS,. 
Func ia membru în echipa de cercetare  

  

Perioada 2001 - 2003 

Programul Soluţii economice şi informatice pentru inteligenţa afacerii, Contract de cercetare tema 24, cod

189 CNCSIS între Academia de Studii Economice şi CNCSIS 

Func ia director de proiect 

 
 

Perioada 2000 -  2001 

Programul Cercetări privind proiectarea sistemelor suport de decizie orientate pe date pentru piaţa 
imobiliară, GRANT nr. 501/07.06.2000 între Academia de Studii Economice şi ANSTI, 
Orizont 2000 

Func ia director de proiect 

 
 

Perioada 1998 

Programul Server pentru aplicaţii software de înaltǎ performanţǎ, GRANT între Academia de Studii 

Economice şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei cu finanţare de la Banca Mondială, contract 
nr. 44046/1998, cod. 77-CNFIS 

Func ia director de proiect 

 
 

Perioada 1997 

Programul Baze de date multimedia pentru învăţământ, GRANT CNCSU nr. 7029/1997 între Academia d

Studii Economice şi Ministerul Educaţiei Naţionale 

Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1996-1998 

Programul Sistem informatic integrat în reţea pentru conducerea întreprinderilor mici şi mijlocii, GRANT

CNCSU nr. 198/1996, tema 8, cu act adiţional corespunzător nr.1341/ martie 1997, între 
Academia de Studii Economice şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 

Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1996 

Programul Baze de date inteligente pentru învăţământ, GRANT CNCSU nr. 5029/1996 între Academia de 

Studii Economice şi Ministerul Educaţiei Naţionale 

Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1992 



Programul Sisteme expert pentru asistarea învăţământului superior economic, GRANT CNCSU nr. 

4029/1991 între Academia de Studii Economice şi Ministerul Ştiinţei şi Învǎţǎmântului 
Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1989 

Programul Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru urmărirea lucrărilor de reparare a 
utilajului petrolier, Contract de cercetare între Centrul de Calcul pentru Lucrări Auxiliare al 
Ministerului Petrolului şi IRUP Câmpina 

Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1987 

Programul Sistem informatic pentru fundamentarea planului şi urmărurea contractelor de aprovizionare, 
Contract de cercetare între Academia de Studii Economice şi Întreprinderea pentru Construcţii 
Speciale pentru Căi Ferate Chitila 

Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1981-1990 

Programul Sistem informatic pentru conducerea activităţii de comerţ exterior, Contract de cercetare  nr. 

020/1981 între Academia de Studii Economice şi Întreprinderea Comerţ Exterior 
Tehnoimportexport Bucureşti 

Func ia membru în echipa de cercetare 

 
 

Perioada 1981-1990 

Programul Sistem informatic pentru activitatea financiar-contabilă, Contract de cercetare nr.24/1981 între 

Academia de Studii Economice şi Întreprinderea de Comerţ Exterior Electroimportexport 

Bucureşti 
Func ia membru în echipa de cercetare 

  

Perioada 1978-1981 

Programul Sistem informatic de urmărire a producţiei fizice planificate, Contract de cercetare nr. 070/197

între Academia de Studii Economice şi Întreprinderea de Utilaj Chimic şi Forjă Râmnicu-

Vâlcea 

Func ia responsabil de proiect 

 
 

Perioada 1975-1979 

Programul Sistem informatic pentru planificarea producţiei, Contract de cercetare nr. 90/03 între 

Academia de Studii Economice şi Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte 

Func ia responsabil de proiect 

 
 

 

EDUCATIE  SI FORMARE  

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma ob inut  Diploma de Doctor în Economie, Specialitate Calcul Economic si Cibernetică Econonică, ASE 
Bucureşti,conform Ordinului MEC nr. 5449 din 27 aprilie 1983      

Domenii principale studiate / 

competen e dobândite 

Sisteme informatice, Metodologii de proiectare a sistemelor informatice, Baze de date, 

Modelarea proceselor economice. 



Numele şi tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de 

formare 

ASE, Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică 

Nivelul de clasificare a formei 

de înv mânt / formare 

Studii Universitare de Doctorat 

 
 

                                  Perioada 

 

1969-1974 

Calificarea / diploma ob inut  Diploma de Licenţă in Economie, Specializarea Informatică Economică 
Promovat cu media anilor de studiu 9,42 si media 10 la examenul de licenţă 

Domenii principale studiate / 

competen e dobândite 

Informatica Economică – analist şi proiectant de sisteme informatice 

Numele şi tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de 

formare 

ASE, Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică 

Nivelul de clasificare a formei 

de înv mânt / formare 

Studii Universitare( 5 ani ) 

 
 

Perioada 1964-1969 

Calificarea / diploma ob inut  Diploma bacalaureat 

Media 9,66 la examenul de bacalaureat. 

Domenii principale studiate / 

competen e dobândite 

Secţia Real  

Numele şi tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de 

formare 

Liceul teoretic “Gib Mihăescu”,Drăgăşani 

Nivelul de clasificare a formei 

de înv mânt / formare 

Studii Medii( 4 ani ) 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETEN E PERSONALE 

Limba(i) matern (e) Român  

Limba(i) str in (e) 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

  Abilitati de 

ascultare 

Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Limba Franceza   Foarte bine  Foarte Bine  Bine  Bine  Bine 

Limba Engleza   Satisfacator  Bine  Satisfacator  Satisfacator  Bine 

Competen e şi 
abilit i sociale 

 Spirit de echipă. 
 Abilitatea de adaptare la diverse medii profesionale. 

 Aptitudini de comunicare. 

Competen e şi 
aptitudini 

organizatorice 

Competenţe şi aptitudini organizaţionale dovedite prin poziţia de director în diferitele programe de 
cercetare, a masterului Baze de Date - Suport Pentru Afaceri si de Decan al Facultatii de Management-

Marketing in Afaceri Economice al Universitatii Constantin Brancoveanu 



Competen e şi 
cunoştin e de utilizare 

a calculatorului 

 Programare SQL, PL/SQL 

 Proiectare de sisteme informatice folosind diferite metodologii: SSADM (Oracle Designer), 

UML, RUP (Rational Rose) 

 Administrare baze de date si servere de aplicaţii 
 Dezvoltare de aplicaţii in suita de produse Oracle 

 

Membru al 

asocia iilor 
profesionale 

   Membru fondator al Asociaţiei pentru promovarea învăţământului de 
Informatică Economică-INFOREC; 

   Membru “Oracle Academic Initiative” (OAI), din anul 1999; 

   Membru onorific al Asociaţiei Academice “Independenţa Economică”.  

 

Alte competen e   Director al Scolii doctorale de Informatica Economica, din anul 2012 

 Director al programului de MASTER “Baze de date – suport pentru afaceri” din anul 2004; 

 Şeful colectivului de Baze de Date; 
 Profesor asociat la Centrul de Perfecţionare al Institutului Naţional de Statistică (2005);  
 Conducator de doctorat (1999). 

20/07/2017 
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