Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

IONESCU Bogdan Ştefan
bogdan.ionescu@cig.ase.ro
Română

Experienţa profesională/
managerială
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01.feb.2008-01.nov.2011
Şef catedră Informatică de Gestiune, A.S.E. Bucureşti
Elaborare stat de funcţiuni;
Coordonare şi organizare a procesului de învăţământ specific pentru
disciplinele de informatică din portofoliul catedrei;
Elaborare politică de promovare a membrilor catedrei;
Răspunde de calitatea procesului de învăţământ pentru disciplinele de
informatică din portofoliul catedrei;
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti
Management activitate departament / catedră

Perioada 2011 -Prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor univ. dr. la departamentul Informatică de Gestiune
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi de predare şi seminarizare discipline : Tehnologia Aplicaţiilor
Office, Baze de date, Simulări de gestiune, Strategii si Sisteme
Informationale financiar-contabile; Business Games
Academia de Studii Economice , Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior de licenţă şi master
2011 -Prezent
conducător de doctorat în ştiinţe economice
domeniul Contabilitate
CSUD - Academia de Studii Economice , Piaţa Romană nr. 6, Sector 1,
Bucureşti
Învăţământ superior de licenţă şi master

Perioada 2002 - 2011
Funcţia sau postul ocupat Profesor univ. dr. la catedra de Informatică de Gestiune
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi de predare şi seminarizare discipline : Bazele tehnologiei
informaţiei, Tehnologii informaţionale aplicate în economie; Birotică
(Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, OutLook), Baze de date (Access),
Simulări de gestiune (jocuri de întreprindere)
Academia de Studii Economice , Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior de licenţă şi master

2000 – 2002
director adjunct
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonare compartiment IT şi învăţământ la distanţă
Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (INDE) - Program
Executive MBA (A.S.E. Bucureşti – Conservatorul Naţional de Arte şi
Meserii Paris), intr. Amzei nr. 5, sector 1, Bucureşti
Management logistic

2002 - 2000
Conferenţiar univ. dr. la catedra de Informatică de Gestiune
Activităţi de predare şi seminarizare discipline : Bazele tehnologiei
informaţiei, Birotică (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, OutLook),
Baze de date (Access), Sisteme informatice de asistare a deciziei,
Simulări de gestiune (jocuri de întreprindere)
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior (zi şi ID)

2000 - 1994
Lector univ. drd. la catedra de Informatică de Gestiune
Activităţi de predare şi seminarizare discipline : Informatică Generală,
Limbaje de programare, Birotică (Lotus 1-2-3/Excel), Baze de date
(Access), Informatică generală, Sisteme informatice de gestiune, Medii
de programare
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior

2000 - 1992
Director executiv
Organizarea următoarelor cursuri postuniversitare: Managementul
întreprinderii; Managementul afacerilor; Management financiar şi de
perfecţionare: Microinformatică; Gestiune hotelieră şi activităţi turistice

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Romano - Francez de Administrare a Întreprinderilor –
fundaţie non-profit înfiinţată în 1992 între ASE Bucureşti şi
Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse - Franţa (IROFAI), str.
Mihail Moxa nr. 3-5, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Coordonator activitate cursuri postuniversitare, de perfecţionare şi
specializare

Perioada

1994 - 1991

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. drd. la catedra de Informatică de Gestiune
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de seminarizare discipline: Bazele informaticii, Limbaje de
programare, Birotică (Lotus 1-2-3), Baze de date (dBase IV si FoxPro),
Proiectarea sistemelor informatice

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Învăţământ superior (zi, seral, fără frecvenţă)

1991 - 1989
Economist şi şef Oficiu de Calcul
Proiectare şi execuţie aplicaţii informatice salarii şi consumuri de
materiale;
Coordonare activităţi de informatică.
Baza de Utilaj Chimic şi Rafinării, Calea Grivitei 355-357, Sector 1, cod
010717 Bucureşti;
Execuţie programe minicalculator Coral 4011 şi management IT

1989 - 1986
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Funcţia sau postul ocupat

economist stagiar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Proiectare şi execuţie aplicaţii informatice mijloace fixe şi consumuri de
materiale şi manoperă

Numele şi adresa angajatorului

Întreprinderea de Piese Turnate Câmpina - actualmente Turnătoria
Centrală Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 29, 2150, Câmpina, jud.
Prahova

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Execuţie programe calculator Felix 256, Independent 100

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

2009
Diplomă de Studii Postuniversitare
Management universitar

Academia de Studii Economice

Învăţământ de perfecţionare

1999-1993 pregătire doctorală
Doctorat în domeniul „Contabilitate”, specializarea „Informatică de
Gestiune” (seria R, nr 0005750 / 100 / 12.06.2000)
Contabilitate, Analiză economico-financiară, Sisteme de asistare a
deciziei
Teza : “Modelul unui Sistem Interactiv de Asistare a
Deciziei financiar
- contabile”
Academia de Studii Economice

Titlu eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale

1992-1991
Masterat
Analiză financiară; inginerie financiară; simulare decizională;
informatică decizională; analiza datelor; contabilitate; finante.
Université des Sciences Sociales Toulouse - France, Ecole Superieure
Universitaires de Gestion (ESUG), Diplôme International de
Management (DIM) – specializare: Management Financier et Logistique
Informatique (MFLI), bursă Tempus acordată de Uniunea Europeană.
Diplomă de ciclu III (Diplôme d'études supérieures spécialisées)

1986-1982
Diplomă de licenţă (nr. 681/17.10.1987)
Matematici financiare, Contabilitate, Finanţe, Sisteme electronice de calcul,
Limbaje de programare a calculatoarelor, Baze de date, Proiectarea
sistemelor informatice, Buget si evidenta bugetară, Planificare, Statistică,
Academia de Studii Economice, facultatea de Finanţe Contabilitate

Licenţă în profilul economic, specializarea finanţe-contabilitate

1981-1977
Diplomă de bacalaureat (seria B, nr. 2266/8019/1981)
Limba română; Limba latina; Limba franceză; Limba engleză; Biologia;
Matematica; Istoria; Geografia; Cartografia; Chimia; Fizica; Filozofia
Liceul de filologie – istorie Ion Creangă – Bucureşti
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învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă

Româna

Limba(i) străină(e) Franceză
cunoscută(e)
Înţelegere
Abilităţi
ascultare
B3

de

Abilităţi de
citire
B3

Vorbire
Interacţiune

Exprimare

Scriere

B3

B3

B3

Engleză,
Înţelegere
Abilităţi
ascultare
B1

Vorbire
de
Abilităţi de citire Interacţiune

Exprimare

B2

B1

B1

Scriere

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Comunicare excelentă; interacţiune permanentă cu colegii; delegare
sarcini şi responsabilizare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Abilităţi de management educaţional – curs postuniversitar de
management universitar (2009)
Abilităţi organizatorice – dobândite în urma celor 4 ani cât am fost şef
de catedră şi 8 ani cât am fost director executiv la Institutul RomanoFrancez de Administrare a Întreprinderilor (1992-2000); celor 2 ani
cât am fost director adjunct al Institutului Naţional de Dezvoltare
Economică (2000-2002) şi celor 3 ani şi ½ ani cât am fost şeful
catedrei de Informatică de Gestiune (2008-2011).

Membru în structuri colective
de conducere

-

-

-

Membru în organisme
profesionale, de asigurarea
calităţii şi ştiinţifice

-

-

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

2016 - prezent : președinte al comisiei de învățământ a senatului
universitar ASE;
2012 – 2016 : preşedinte al comisiei senatului universitar ASE, pentru
programe de studii universitare şi postuniversitare;
2012 – 2015: consilier al Departamentului de Informatică de Gestiune,
ASE Bucureşti;
2011 - 2012: consilier al Departamentului de Contabilitate, Audit,
Analiză şi Informatică de Gestiune, ASE Bucureşti;
2008 – prezent
membru al Senatului Academiei de Studii
Economice;
2000-2004; 2008-2012; 2012-prezent : membru al Consiliului
Profesoral al facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE
Bucureşti;
2011 – prezent: expert ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior) pentru ID si IFR
2008-2012: membru în comitetul ştiinţific al revistei Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, ISSN 1583-4387,( B+) şi al conferinţei
Accounting and Management Information Systems (AMIS);
Membru in comitetul stiintific si recenzor la revista Manager Journal,
ISSN 1453-0503, in perioada 2009-prezent, indexata EBSCO-CEEAS,
CEEOL, RePEc, DOAJ, INDEX COPERNICUS, PROQUEST, ULRICH, DRJI,
Google Scholar
Membru in comitetul stiintific si recenzor la revista International Journal
of health economics, ISSN: 2069 – 5748, indexata EBSCO si RePec
2009-prezent : membru în comitetul ştiinţific al revistei Calitatea –
Acces la succes, ISSN 1582-2559,( B+);

Utilizare profesională a aplicaţiilor informatice de tip Office (numeroase cărţi
de specialitate şi manuale universitare editate pe această temă)
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Informații suplimentare
Discipline predate


Tehnologia aplicaţiilor Office (CIG; FABBV; MAN; EAM).

Baze de date (CIG; FABBV)

Strategii și sisteme informaționale financiar - contabile (master
Contabilitate, Control și Expertiză)

Simulări informatizate de gestiune (masterate „Tehnici contabile si
financiare de gestiune a afacerilor – master TEGOFIG, Analiză financiară
şi evaluare”, Concepte și practici de Audit la nivel național și
internațional)

Interese / Teme de cercetare

Management scientometric, XBRL, Business Intelligence, Cloud
Computing, CyberSecurity, Cloud Accounting, Developing Business
Games.

Alte competenţe şi aptitudini

Stagii de perfecţionare în străinătate:
1991-1992: Université des Sciences Sociales Toulouse;
1994: Université des Sciences Sociales Toulouse;
1995: Institut d’Administration des Entreprises Toulouse;
1996: Université des Sciences Sociales Toulouse – Franţa;
1999: Université des Sciences Sociales Toulouse – Franţa;
1999: Camera de Comerţ şi Industrie Lisabona – Portugalia;
2002: Conservatoire National des Arts et Metiers Paris;
2018 : ESSEC Paris
Formator la:
Academia de Studii Economice: 1991-prezent (facultatile de Contabilitate
si Informatica de Gestiune; Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
Economie; Administrarea Afacerilor (Lb franceza);
Universitatea Bucuresti: 1999-2000 (facultatea de Fizica; Deparatamentul
de Invatamânt la Distanta CREDIS);
Institutul Româno-Francez de Administrare a Intreprinderilor – IROFAI:
1992-2000;
Institutul National de Dezvoltare Economica – INDE :2000 – 2006
(programul Executive MBA)
Societatea de Radiocomunicatii RA: 1997-1998; Hotel Sofitel: 1996;
Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie: 1996; Reprezentanta Bayer
România: 1998; SC Hidroconstructia SA: 1997-2000; SC Automobile
Dacia-Renault SA: 2002-2003; Institutul National de Administratie: 2007,
ODS Business Solutions: 2007
Portofoliu de cercetare
65 Articole publicate, comunicari stiintifice, de la introducerea
programului Bologna:
37 articole/studii publicate in reviste de specialitate, din care 5 cotate
ISI, cu factor de impact nenul;
30 articole / studii publicate in volumele unor manifestări stiintifice
internationale;
25 Proiecte de cercetare-dezvoltare, de la introducerea programului
Bologna, din care:
-

2 participări în calitate de director la proiecte de cercetare-dezvoltare , cu
mediul de afaceri;

-

7 participări în calitate de membru la proiecte de cercetare-dezvoltare, cu
mediul de afaceri sau institutionale ;

-

9 participări in calitate de membru la proiecte de cercetare-dezvoltare
naţionale obţinute prin competiţie;

-

1 participare in calitate de director la un proiect de dezvoltare
internationala obtinut prin competiţie;

-

6 participari in calitate de membru la proiecte de
internationale obtinute prin competitie
22 Carti de specialitate publicate in edituri recunoscute

dezvoltare

Evaluare internă periodica Evaluare periodica finalizata cu calificativul Foarte Bine / certificat de evaluare nr. 417/25.11.2015, vala
pana in 2020

13 ianuarie 2019
Prof. univ. dr. Ionescu Bogdan Ştefan
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