Anexa 2

CURRICULUM VITAE
1. Nume: MIRCEA
2. Prenume: MARINELA
3. Data şi locul naşterii: 18.05.1979, oraş Videle, judeţul Teleorman
4. Cetăţenie: Română
5. Date de contact (e-mail, telefon, fax): e-mail mmircea@ase.ro, telefon 0728884710
6. Studii:
ASE,
Academia de Studii
ASE,
Instituţia
Facultatea de
Economice din
Facultatea de
Bucureşti (ASE)
Cibernetică, Statistică Cibernetică,
Statistică şi
şi Informatică
Informatică
Economică
Economică
Perioada: de la (luna, anul)
până la (luna, anul)
Grade sau diplome
obţinute

Octombrie 2003ianuarie 2009
Titlul de Doctor în
ştiinţe, specializarea
Cibernetică şi
statistică economică

Octombrie 2003 –
martie 2005
Diploma de master,
Managementul
informatizat al
proiectelor

Octombrie 1998 –
mai 2003
Diploma de licenţă,
Specializarea
Informatică
economică

Liceul Teoretic
“Horia Hulubei”
Bucureşti

Septembrie 1993iunie 1997
Diplomă de
bacalaureat

7. Titlul ştiinţific: doctor
8. Experienţa profesională:
Perioada:

Locul:

Instituţia:

Funcţia:

Descriere:

octombrie
2011septembrie
2013
Departamen Departamen
tul de
tul de
Informatică Informatică
şi
şi
Cibernetică Cibernetică
Economică
Economică
Academia
Academia
de Studii
de Studii
Economice
Economice
din
din
Bucureşti
Bucureşti
Conferențiar Lector
universitar
universitar

februarie
2006septembrie
2011
Catedra de
Informatică
Economică

octombrie
2003- ianuarie
2006

noiembrie 2007 –
aprilie 2012

mai 2005 –
noiembrie
2007

Iunie 2004 –
aprilie 2005

August 2003
– iunie 2004

Catedra de
Informatică
Economică

Compartimentul
de Achiziţii
Publice

Compartiment
ul de Achiziţii
Publice

Departament
ul IT

Departamentu
l IT

Academia de
Studii
Economice
din Bucureşti

Academia de
Studii
Economice din
Bucureşti

Academia de
Studii Economice
din Bucureşti

Academia de
Studii
Economice din
Bucureşti

WindSoft
International
SRL

i-com.ro
Servicii
Internet SRL,

Asistent
universitar

Preparator
universitar

Economist

Manager de
proiect

Analist –
programator

Activitate
didactică şi
de cercetare

Activitate
didactică şi
de cercetare

Activitate
didactică şi de
cercetare

Şef Birou
Monitorizare şi
Raportare
Activităţi de
monitorizare,
coordonare,
planificare,
centralizare,
achiziţii

Activitate de
achiziţii
publice

Coordonare
echipă;
analiză,
proiectare şi
dezvoltare a
unui sistem
de gestiune a
transporturilo
r

Participare la
analiza,
dezvoltarea şi
întreţinerea
unor proiecte
informatice
internaţionale
şi naţionale

octombrie
2013prezent

Activitate
didactică şi
de cercetare

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, conferentiar
universitar doctor
10. Vechime la locul de muncă actual: 12 ani și 4 luni
11. Membru al asociaţiilor profesionale:
 membru al Asociaţiei pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică – INFOREC, din 2008
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membru al centrului de cercetare „Modelarea şi Informatizarea proceselor economico-sociale – Eco-Infosoc”
din 2005 este acreditat CNCSIS ca CENTRU DE EXCELENŢĂ din 2009,
http://www.infosoc.ase.ro/members.htm;
 membru senior al International Association of Computer Science and Information Technology - IACSIT, din
2010
12. Limbi straine cunoscute: engleză, franceză
13. Alte competenţe:
Competenţe şi abilităţi sociale
 Abilitatea de a lucra ca membru al unei echipe şi de a coordona echipe;
 Bune abilităţi de comunicare;
 Deschis spre acţiuni de tip team-building;
 Deschis spre comunicarea cu studenţii;
 Abilitatea de prezentare orală;
 Capacitate de adaptare, gândire flexibilă.
Competenţele au fost dobândite la locul de muncă, în cadrul activităţilor de predare, cercetare, programare, achiziţii,
manager de proiecte şi şef de birou.
Competenţe şi aptitudini organizatorice
 Abilităţi de coordonare şi planificare;
 Experienţă în managementul proiectelor;
 Abilitatea de a lucra în condiţiile unor restricţii de timp;
 Bune capacităţi analitice;
 Abilităţi de negociere a contractelor;
 Cunoştinţe despre procedurile organizaţionale interne care se referă la sistemele de achiziţii, contabilitate sau de
raportare către autoritatea finanţatoare (circuitul documentelor justificative, elaborarea rapoartelor şi a situaţiilor de sinteză,
elaborarea planurilor ş.a.).
Competenţele au fost obţinute la locul de muncă.
Competenţe şi aptitudini tehnice
 Lucrul cu diverse aplicaţii informatice;
 Programare;
 Cunoştinţe de instalare, sisteme de operare, de hardware;
 Lungă experienţă în utilizarea calculatoarelor, a faxului, a copiatorului şi a imprimantei, a videoproiectorului etc.
Competenţele au fost obţinute pe parcursul anilor de facultate, master şi la locul de muncă.
Alte competenţe şi aptitudini
 Abilitatea de a înţelege şi de a lucra cu conceptele ştiinţifice;
 Autor de cărţi, articole, eseuri şi recenzii publicate;
 Abilitatea de a găsi soluţii la problemele din domeniu.
14. Specializări şi calificări:
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

07 august 2014 – 10 septembrie 2014
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF
PIRAEUS – Atena, Grecia
Certificate of Attendance in the field of Business Process in
Collaborative Environment - cercetare postdoctorală în cadrul
proiectului ”Abordări moderne pentru managementul organizațiilor în
mediul colaborativ specific societății cunoașterii”

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite

Iunie 2010
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Managementul învăţământului la distanţă
Certificat de absolvire

• Perioada

Aprilie 2010
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• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

• Numele calificării primite
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Management universitar, Cercetarea stiintifica universitara, Legislatia
in domeniul managementului universitar, Finantarea invatamantului
superior, Management universitar
Certificat de absolvire
11 – 18 decembrie 2007
Department of Electronic and Computer Engeneering of University of
Limerick, Irlanda
Business Intelligence, optimizare software, digital management,
analiza datelor, metodologii de dezvoltare de sisteme automate

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

31 mai – 8 iunie 2007
Technical Education Institute Piraeus, Grecia,
Tehnici de optimizare, clase de risc, metodologii de testare

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

17 Noiembrie – 2 decembrie 2006
Porto University, Faculty of Economics, Portugalia
Business Intelligence

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

Iunie 2006
BI Norwegian School of Management din Oslo, Norvegia
Management digital, managementul proceselor

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

14-15 martie 2008
American Training Center
Certificat. Atribuirea si monitorizarea contractelor de achizitie
publica

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

30 august – 3 septembrie 2006
Doma Training / Learn to Earn
Certificat. Achizitii publice – Normele si ghidul de aplicare ale OUG
34/2006

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

22 iunie – 26 iunie 2005
Doma Serv – training.everything
Certificat. Aplicarea eficienta a legislatiei privind achizitiile publice –
valoare pentru banii publici

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei
• Principalele subiecte şi calificări însuşite

14 octombrie – 16 octombrie 2005
Doma Serv – training.everything
Certificat. Sistemul achizitiilor publice: legislatia actuala/strategia de
reforma
15. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice:
 Premiul 2 pentru rezultate ștințiifice obținute în cadrul cercetării postdoctorale, acordat în 2015, în cadrul
proiectului EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI
POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL - EXCELIS,
POSDRU/159/1.5/S/138907, http://excelis.ase.ro/evenimente/rezultate-concurs-premiere-rezultate-ale-cercetarii
 Premiul Petre S. Aurelian pe 2006 ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE
acordat de Academia Română cărţii Informatica. Societatea informaţională. E-serviciile.
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Premiul III pentru proiecte de cercetare dezvoltare complexe, aria tematica – Tehnologii informationale si de
comunicatii –pentru proiectul „dezvoltarea si testarea unui sistem automat de analiza a riscului, diagnoza si decizie
pentru asistarea actului medical-proiect pilot”, acordat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica,
Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, 2007
Diplomă de laudă pentru tinerii cercetători pentru desfăşurarea cercetării ştiinţifice în cadrul proiectelor finanţate
de organisme naţionale şi internaţionale, 2006;
Diplomă Aniversară cu ocazia celei de-a 10-a aniversare a revistei Informatica Economică, Asociaţia de
promovarea învăţământului superior de Informatică Economică – INFOREC, 27 mai 2006, pentru merite în
dezvoltarea acestei specializări, prin lucrările publicate în cadrul revistei.
Diplomă de laudă pentru tinerii cercetători pentru desfăşurarea cercetării ştiinţifice în cadrul proiectelor finanţate
de organisme naţionale şi internaţionale, 27 aprilie 2005.

16. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în proiecte de cercetare naţionale/internaţionale:
Programul – Sursa de finanţare
Funcţia,
Principalele
Număr/dată contract
perioada,
publicaţii rezultate
Denumire proiect
volumul finanţării:
POSDRU/159/1.5/S/138907
„EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA Director
Publicaţiile din
ȘTIINȚIFICĂ,
INTERDISCIPLINARĂ,
DOCTORALĂ
ȘI 08.06.2014-07.09.2015 perioada proiectului
POSTDOCTORALĂ, ÎN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL ȘI 2500 lei/luna x 15 luni (v. lista de lucrări)
raport de disertație
MEDICAL - EXCELIS”
Abordări Moderne pentru Managementul Organizațiilor în Mediul
Colaborativ Specific Societății Cunoașterii
PNCDI II RESURSE PD – UEFISCSU
Director
03.08.2010-03.08.2012
654, 12/3.08.2010
Abordări Moderne in Dezvoltarea Sistemelor de Business Intelligence 268.200 lei
pentru Managementul Organizaţiilor Orientate pe Servicii (SIBIMOOSE)

Publicaţiile din
perioada proiectului
(v. lista de lucrări)
raport de cercetare
http://www.sibimoose.ase.ro/rezult
ate.htm
PNCDI II PARTENERIATE - CNMP
Membru
contribuţie la
01.10.2008-01.10.2011 realizarea
92- 116/ 2008
activităţilor
Egalitatea de sanse premisa a procesului de dezvoltare sustenabila. 270.061
proiectului
Sistem de evaluare si promovare a diversitatii in organizatiile din
Romania, director Christina Marta Suciu
A – UEFISCSU,
contribuţie la
Membru
19.05.2008-19.05.2009 realizarea
A 419/02.05.2008
activităţilor
53.000
Tehnici de clasificare si recunoastere cu aplicatii in identificarea
proiectului
similaritatii documentelor (CRIS), director Catalina Lucia Cocianu
CNCSIS A - UEFISCSU
rapoarte de
Membru
19.05.2008-19.05.2009 cercetare, articole,
396_CNCSIS_A / 02.05.2008
participări la
56.000
Managementul afacerilor digitale in societatea cunoasterii, director
conferinţe din
Bogdan Ghilic Micu
perioada proiectului
(v. lista de lucrări)
Cb3 si alte articole
PNCDI II PARTENERIATE - CNMP
Membru
91-049/ 18.09.2007
18.09.2007-18.09.2010 din perioada
proiectului
Sisteme inteligente de asistare a deciziilor economice, director Bogdan 188.633
(v. lista de lucrări)
Ghilic Micu, ASE Partener
CNCSIS AT – UEFISCSU
rapoarte de
Membru
10.05.2007-10.05.2008 cercetare, articole
133_CNCSIS_AT / A.A.7 GR-2 / 2007
Reingineria sistemului informational al organizatiei in contextul
economiei digitale si al societatii bazate pe cunoastere, director
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12.300

Programul – Sursa de finanţare
Număr/dată contract
Denumire proiect

Funcţia,
perioada,
volumul finanţării:

Marian Stoica
CNCSIS A - UEFISCSU
Membru
13.06.2007-13.06.2008
396_CNCSIS_A / 6 GR-1/2007
Managementul afacerilor digitale in societatea cunoasterii, director 50.000
Bogdan Ghilic Micu
CNCSIS AT – UEFISCSU
133_CNCSIS_AT / 7 GR-1 /2006
Reingineria sistemului informational al organizatiei in contextul
economiei digitale si al societatii bazate pe cunoastere, director
Marian Stoica
CEEX M II RESURSE – ANCS
1429-CEEX-M2 / 62/2006
Cibermarketing & blog - o noua paradigma media pentru exploatarea
resurselor si valorilor culturii digitale, director Marian Stoica
CEEX M I COMPLEXE - CNMP
1833-CEEX-M1, 671b/14.08.2006
e – EdU – Quality - Sistem de Management al Calitatii in
invatamantul superior bazat pe instrumente informatice de invatare si
cunoastere, director Bogdan Ghilic Micu, ASE partener
CNCSIS A – UEFISCSU
1128_CNCSIS_A / A.A 107 GR-3/08.05.2006
Organizarea virtuala a muncii si activitatilor in societatea
informationala, director Bogdan Ghilic Micu
CEEX M I COMPLEXE – CNMP
CEEX-I-03-M1/12/06.10.2005
Dezvoltarea si testarea unui sistem automat de analiza a riscului,
diagnoza si decizie pentru asistarea actului medical – proiect pilor,
director Ion Gh. Rosca
CEEX M I COMPLEXE – INFOSOC
48-103-CEEX-M1/10.10.2005
Management integrat in administrarea financiara a universitatii,
director Ion Gh. Rosca, ASE Bucuresti partener
CEEX M I COMPLEXE – AMCSIT
131-CEEX-M1, 143.01/3.10.2005
Sistem inovativ de invatare personalizata si centrata pe utilizator, cu
aplicatii in domeniul conducerii proiectelor (SinPers), director Bogdan
Ghilic Micu, ASE partener
CNCSIS A – UEFISCSU
1128_CNCSIS_A / A.A. 320 GR-2/2005
Organizarea virtuala a muncii si activitatilor in societatea
informationala, director Bogdan Ghilic Micu
CNCSIS A – UEFISCSU
1128_CNCSIS_A / 307 GR-1 / 2004
Organizarea virtuala a muncii si activitatilor
informationala, director Bogdan Ghilic Micu

in

Principalele
publicaţii rezultate

rapoarte de
cercetare, articole,
participări la
conferinţe din
perioada proiectului

Membru
rapoarte de
05.05.2006-05.05.2007 cercetare
14.200

Membru
rapoarte de
26.04.2006-26.04.2008 cercetare
65.000
Membru
rapoarte de
24.07.2006-24.07.2009 cercetare, articole în
90.000
perioada proiectului
(v. lista de lucrări)
Membru
rapoarte de
08.05.2006-08.05.2007 cercetare, articole în
30.000
perioada proiectului
(v. lista de lucrări)
Membru
rapoarte de
06.10.2005-05.10.2008 cercetare, articole în
480.000
perioada proiectului
(v. lista de lucrări)
Membru
contribuţie la
10.10.2005-10.10.2008 activităţile
350.000
proiectului
Membru
Articole din
19.10.2005-19.10.2008 perioada
517.000
proiectului, rapoarte
de cercetare
(v. lista de lucrări)

Membru
rapoarte de
29.04.2005-29.04.2006 cercetare, articole,
20.000
din perioada
proiectului (v. lista
de lucrări)
Membru
rapoarte de
22.06.2004-22.06.2005 cercetare, articole,
societatea 13.000
din perioada
proiectului (v. lista
de lucrări)
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17. Alte menţiuni:
Cursuri/seminarii la disciplinele - Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică:
 Bazele programării calculatoarelor, anul I licenţă, seminarii şi curs (curs din 2009);
 Algoritmi în programare, anul II licenţă, seminarii şi curs (curs din 2012);
 Algoritmi și tehnici de programare, anul I licență, seminarii și curs (din 2013);
 Sisteme informaţionale economice, anul III, licenţă, activitate de seminar;
 Organizarea virtuală a activităţilor, anul I, master aprofundare, activitate de seminar, începând din 2009
 Organizarea virtuală a activităţilor, anul II, master complementar, seminarii şi cursuri (2009);
 Achiziţii şi contracte în proiecte, anul II, master complementar, seminarii şi cursuri (începând din 2010);
 Modele de dezvoltare a aplicaţiilor software, anul II, master complementar, seminar şi curs (din 2013).
Domenii de competenţă
Problematica societăţii informaţionale – Managementul afacerilor; Economia digitală; Noi modele de afaceri şi
arhitecturi:
 Director și membru în echipe de cercetare pentru o serie de contracte de cercetare în domeniu;
 Finalizarea lucrării de doctorat cu titlul Managementul afacerilor în economia digitală;
 Publicarea lucrării Managementul afacerilor în economia digitală, Editura Economică 2009;
 Publicarea lucrării Arhitecturi informaționale agile în mediul colaborativ de afaceri, editura ASE, 2015;
 Coautor la două capitole ale lucrării Informatica. Societatea informaţională. E-Serviciile, Editura Economică
2006, coordonatori I. Gh. Roşca, B. Ghilic-Micu, M. Stoica.
 Coautor la lucrarea Managementul sistemelor informaţionale, 2012
Dezvoltarea sistemelor agile de Business Intelligence– Metodologii de modelare si management al proceselor de
afacere; Arhitectura orientată pe servicii; Soluţii AGILE de BI; Auditul sistemelor de BI:
 Director şi membru în echipe de cercetare pentru o serie de contracte de cercetare în domeniu;
 O serie de lucrări publicate în domeniu, în colaborare cu membrii colectivului de programare din catedra de
Informatică Economică (v. Lista de lucrări).
 Coautor la două capitole în cărţi de specialitate publicate în străinătate.
Programarea calculatoarelor – Algoritmi, Programare structurată; Aplicaţii în C:
Coautor la manuale universitare publicate în domeniu, în colaborare cu membrii colectivului de programare din catedra de
Informatică Economică (v. Lista de lucrări).
Funcţii în colective redacţionale/de evaluare ale unor reviste ştiinţifice/ manifestări ştiinţifice/ cărţi de specialitate:
 Membru în comitetul revistei Journal of Advanced Management Science, ISSN: 2168-0787, indexată Ulrich's
Periodicals Directory, Google Scholar, EBSCO, Engineering & Technology Digital Library and Electronic
Journals Digital Library, http://www.joams.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=18
 membru in 2014 in colectivul de evaluare a revistei International Journal of Information Technology and
Decision Making, Print ISSN: 0219-6220, Online ISSN: 1793-6845, revista indexata ISI, scor relativ de
influenta 0,38793 in 2012.
 membru din 2013 in colectivul de evaluare a revistei Computers in Human Behavior, ISSN: 0747-5632,
Elsevier, revista cotata ISI, factor de impact 2.067, scor relativ de influenta 1,508 in 2013;
 membru in 2013 in colectivul de evaluare a revistei IEEE Transactions on Education, ISSN: 0018-9359, IEEE
Education Society, cotata ISI, factor de impact 0,95, scor relativ de influenta 1,039 in 2013;
 redactor al revistei Database Systems Journal, indexata BDI;
 membru in colectivul de evaluare a conferintei , 25th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: from
Regional Development Sustainability to Global Economic Growth will be held in Amsterdam, Netherlands 7-8
May 2015, indexata ISI Web of Knowledge, ARC , http://www.ibima.org/NL2015/committee.html
 membru in colectivul de evaluare a conferintei , 24th IBIMA conference on Crafting Global Competitive
Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation, Milan, Italy 6-7 November 2014,
indexata ISI Web of Knowledge, ARC , http://www.ibima.org/ITALY2014/committee.html
 membru in colectivul de evaluare a conferintei , The 23rd IBIMA conference on Vision 2020: Sustainable
Growth, Economic Development, and Global Competitiveness will be held in Valencia, Spain 13-14 May
2014, indexata ISI Web of Knowledge, ARC , .http://www.ibima.org/SPAIN2014/committee.html
 membru în colectivul de evaluare a conferinţei 22nd IBIMA conference on Creating Global Competitive
Economies: 2020 Vision Planning & Implementation, Rome, Italy 13-14 November 2013, indexata ISI Web
of Knowledge, ARC B, http://www.ibima.org/ROME2013/committee.html
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membru în comitetul de evaluare a conferinţei 21th IBIMA conference on Vision 2020:
Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, Vienna, Austria 27-28 June 2013, indexată
ISI Web of Knowledge, ARC B, http://www.ibima.org/AT2013/committee.html
 membru în comitetul de evaluare a conferinţei 19th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: Sustainable
growth, Entrepreneurship, Real Estate and Economic Development , Barcelona, Spania, 12-13 noiembrie,
2012,
indexate
de
ISI
Thomson,
Web
of
Knowledge
şi
cotate
ARC
B,
http://www.ibima.org/spain2012/committee.html ;
 membru în colectivul de evaluare a cărţii Agile and Lean Service Oriented Development: Foundations, Theory
and Practice, editori Dr. Xiaofeng Wang, Dr. Nour Ali, Prof. Isidro Ramos and Prof. Richard Vidgen, editura
IGI Global, 2012
 editor al cărţii cu titlul Business Intelligence - Solution for Business Development, ISBN 978-953-51-0019-5,
editura INTECH Open Access Publisher, Croaţia, 2012, http://www.intechopen.com/books/businessintelligence-solution-for-business-development ;
 membru în colectivul de recenzie al The International Conference on Digital Enterprise and Information
Systems (DEIS) 2011, indexată ISI Web of Knowledge;
 membru ICMET 2011 REVIEWER/COMMITTEE, 2011 3rd International Conference on Mechanical and
Electrical Technology ICMET 2011, Dalian, China. August 26-27, 2011, indexată ISI Web of Knowledge;
 membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale de Informatică Economică, A.S.E. Bucureşti,
ediţiile 2009 şi 2011
Coordonare şi formare specialişti:
 coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie
 membru în comisiile de licenţă, disertaţie și doctorat
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării: 20.01.2016
Semnătura,
Conf. univ. dr. Marinela MIRCEA
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