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CURRICULUM VITAE 

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume BALOG ALEXANDRU  

Adresă Str. Dristorului nr. 91-95, Bucureşti, România  

Telefon Fix:   +40-21-316-07-36 / int. 127 Mobil +40744777734 

Fax +40-21-316-10-30 

E-mail alexb@ici.ro 

Naţionalitate română 

Data naşterii 15 iunie 1952 

Sex masculin 

Experienţa profesională  

Perioada iulie 1976 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director științific (ian 2017 - prezent) 

Director Technic (mai 2009 - dec 2016) 

Şef Departament (iunie 1993 -  dec. 2004; ian. 2006 – apr. 2009) 

Director Ştiinţific (2005) 

Cercetător ştiinţific gradul 1 (din aprilie 2000) 

Cercetător ştiinţific gradul 2 (septembrie  1990 – martie 2000) 

Cercetător ştiinţific gradul 3 (februarie  1990 – august 1990) 

Analist principal III (ianuarie 1987 – ianuarie 1990) 

Cercetător ştiinţific (mai 1980 – decembrie 1986) 

Programator (iulie 1976 – aprilie 1980) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activități de cercetare-dezvoltare la nivelul institutului. 

Coordonare activități din departamentele de cercetare-dezvoltare. 

Coordonare activități de management al resurselor informatice. 

Coordonare și monitorizare activități referitoare la dezvoltarea internă a 
institutului și îmbunătățirea sistemului de management al calității. 

Managementul proiectelor şi contractelor de cercetare-dezvoltare. 

Cercetare şi dezvoltare în următoarele domenii: calitatea serviciilor 
electronice, e-government, calitatea în e-learning, calitatea bibliotecilor 
digitale, calitatea software-ui, îmbunătăţirea proceselor software, 
management strategic, rețele sociale online.  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti. 

Tipul activităţii/sectorul de activitate Cercetare-Dezvoltare 

Perioada 1985-2007 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat   

Activităţi şi responsabilităţi  Cursuri, seminarii  (discipline: programe aplicative, calitate software, 
managementul proiectelor, sisteme informatice, baze de date, statistică, 
managementul calității) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice – ASE, Bucureşti, Romania  

Tipul activităţii/sectorul de activitate 

 

 

Educaţie 
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Educaţie şi formare  

Perioada 15-19 octombrie 2012  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

Project Management. Execution and closing of projects financed by the 
European Union. 

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spania 

Perioada 10-14 octombrie 2011  

Calificarea / diploma obţinută Certificat Auditor terţă parte (SR EN ISO 19011:2003) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

Sisteme de management al securităţii informaţiei, ISO 27001 

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Organismul de certificare SIMTEX-OC, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţ. / int. Certificat de competenţă profesională recunoscut la nivel naţional 

Perioada 3-5 octombrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale  

Managementul proiectelor 

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Universita degli Studi di Roma ”La Sapienza”, Roma, Italia 

Perioada 20-22 Mai 2008  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale  

Managementul proiectelor finanţate din fonduri europene  

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor The Fundació Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spania 

Perioada 28 Oct. – 3 Nov. 2007  

Calificarea / diploma obţinută Certificat in Business Administration 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

Executive Management & Leadership Development 

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Carroll School of Management, Boston College, SUA 

Perioada februarie 2001 - prezent  

Calificarea / diploma obţinută Auditor Calitate terță parte 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

Sisteme de managementul calităţii, ISO 9000 
Auditarea sistemelor de managementul calităţii, ISO 19011 

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Asociaţia Română pentru Calitate (ARC), Bucureşti, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat de competenţă recunoscut la nivel naţional şi european 
(actualizat la fiecare trei ani prin examen) 

Perioada Nov. 1991 – Martie 1995  

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

Calitatea produselor software, Metode Statistice  

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, statistică și 
informatică economică. Bucureşti, Romania. 

Nivelul în clasificarea naţ. / int. Studii doctorale  

Perioada 1971 – 1976 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diplomă de licență în științe economice  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

Specialitatea: Mecanizarea și automatizarea calcului economic  

Numele şi tipul inst. de înv./furnizor Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică economică și 
statistică, Bucureşti, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

Competenţe şi aptitudini 
personale 

 

Limba maternă Română  

Alte limbi străine  

Auto-evaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză   B1  B2  A1  A1  A2 

Franceză    A1  A2  A1  A1  A1 

 (*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Abilităţi şi competenţe pentru lucrul în echipă dobândite prin conducerea 
echipelor de cercetare și prin participarea ca membru în echipele de 
realizare a proiectelor. 

Abilităţi bune pentru atenuarea și rezolvarea conflictelor. 

Abilitatea de adaptare la diverse situaţii şi competenţe bune obţinute prin 
coordonarea diferitelor echipe de cercetare şi activităţi specifice din 
institut. 

Competenţe organizaţionale Competenţe pentru management tehnic, ştiinţific şi administrativ, 
dobândite prin: 

-conducere activități din institut: începând din mai 2009 am ocupat 
funcția de Director tehnic și apoi Director științific (în prezent),  la ICI 
București având responsabilități principale privind coordonarea 
activităților de cercetare-dezvoltare; coordonarea activităților de 
management al resurselor informatice; coordonarea și monitorizarea 
activităților referitoare la dezvoltarea internă a institutului. 

-conducere departamente de cercetare-dezvoltare: în perioadele 2002 - 
2009 și 1993 - 1997 am fost Șef departament,  acestea având, în medie, 
17 persoane; 

-participare la cursuri de formare și pregătire managerială, inclusiv în 
managementul cercetării (2002, 2005, 2007). 

Experienţă bună în managementul proiectelor şi managementul echipelor 
de cercetare, dobândite prin: 

-conducere proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin competiții: 
începând cu anul 1998 am fost Director / Responsabil la 19 proiecte; 
echipele de cercetare au fost formate, în medie, din 10 persoane; 

-conducere contracte privind elaborarea de studii strategice sau 
prospective în domeniu: în 2005-2006 și 2009 am fost Responsabil 
proiect, respectiv Manager proiect; 

-participare la cursuri de formare și perfecționare în managementul 
proiectelor, managementul calității, managementul securității 
informațiilor (1996, 2001, 2011, 2012). 
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Competențe dobândite la locul de 
muncă 

Aptitudini şi competeneţe bune în dezvoltarea specificaţiilor tehnice 
pentru sisteme şi aplicaţii informatice, dobândite prin participarea la 
contracte / proiecte de cercetare în domeniul IT. 

Cunoștințe și competențe avansate în evaluarea calității serviciilor publice 
online pentru cetățeni, evaluarea acceptanței tehnologiilor și serviciilor e-
government, elaborarea de planuri strategice în IT, dobândite prin 
conducerea a 6 proiecte în domeniul e-government. 

Competențe și cunoştinţe avansate în procesele de managementul 
calităţii. Începând din anul 1998 sunt Reprezentantul conducerii (conform 
standardului ISO 9001) și am responsabilitatea monitorizării, evaluării şi 
coordonării sistemului de management al calităţii din ICI București. 

Cunoştinţe foarte bune în metode statistice avansate şi  competențe bune 
în aplicarea acestora în contexte specifice (ex.: evaluarea calității 
produselor / serviciilor), dobândite prin participarea la proiecte de 
cercetare în domeniul IT. 

Competenţe şi cunoştinţe avansate dobândite prin conducerea și/sau 
participarea ca membru în echipele de cercetare la proiecte în domeniul 
IT, cum sunt, de exemplu: 

-evaluarea calităţii software (metode, standarde ISO 25000); 

-îmbunătăţirea proceselor software(metode, standarde ISO15504); 

-evaluarea și selectarea produselor software prin metode de decizii 
multicriteriale (AHP/ANP, DEMATEL, PROMETHEE); 

-proiectarea sistemelor şi aplicaţii informatice (metoda de proiectare 
IDEF0 utilizând iGrafx); 

-aplicarea metodelor și instrumentelor software pentru managementul 
proiectelor; 

-elaborarea de standarde în domeniul IT (calitate software - SR ISO 9126, 
SR ISO 15939, ciclul de viață al produselor software - SR ISO 12207) și 
standarde profesionale militare în domeniul calității și fiabilității. 

Competenţe informatice Cunoştinţe foarte bune în MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, web 
browsers. 

Competențe și cunoștințe avansate în MS Project. 

Expert în utilizarea pachetelor software pentru analize statistice (IBM 
SPSS Statistics for Windows) şi modelare cu ecuaţii structurale (IBM SPSS 
AMOS 7.0; LISREL 9.0). 

Cunoştinţe de bază în MS Visio, Adobe Photoshop, Adobe Premiere CS3. 

Permis de conducere Categoria B  
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Informaţii suplimentare    Expert evaluator în diferite domenii / Programe: 
 reviewer la revista Interactive Learning Environments (Taylor & 

Francis, ISI Impact Factor: 1.323), 2015 - în prezent; 
 auditor expert în domeniul calităţii ISO 9000 (în lista de auditori a 

organismelor de certificare SIMTEX-OC şi ROCERT), 2004-2010 ; 
 expert evaluator MCSI, Programul Operaţional Sectorial 

« Creşterea competitivităţii economice 2007-2013 » (POS CEE), 
Fonduri structurale, 2009-2013. 

 expert evaluator MedC, Programul “Cercetare de excelenţă“, 2005 
şi 2006 ; 

 expert evaluator ICI, Programul de cercetare INFOSOC, 2001-2004 ; 
 expert evaluator Academia de Studii Economice, Programul de 

cercetare CALIST, 2004; 
 expert evaluator Universitatea “Politehnica” Bucureşti, AMCSIT, 

Programul de cercetare RELANSIN, 1999 şi 2000 ; 

  expert în Panelurile de experţi CNCSIS pentru realizarea proiectului 
sectorial « Elaborarea Strategiei Naţionale CDI 2007-2013, bazată 
pe elementele unei planificări strategice », din 2005 ; 

 monitor tehnico-ştiinţific la proiectele (contractele) din Programul 
de cercetare INFOSOC, 2001-2004. 

 Membru al Consiliului Şcolii Doctorale “Informatică Economică”, 
Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2013 - prezent. 

Membru în Consiliul consultativ al Academiei de Studii Economice (ASE), 
București, din 2016. 

Membru în asociaţii profesionale:  
- RoCHI – ACM / SIGCHI Romania http://www.ici.ro/chi-romania/ 
- membru fondator al Asociației pentru Dezvoltare prin Știință și 
Educație (ADSE) ,din 2000 
- membru IEEE / TC Software Engineering, 1991 - 2000; 

Membru în Comitete editoriale: 
- seriea de cărţi RoCHI, Editura MatrixRom, Bucureşti, din 2003; 
- Revista Română de Interacţiune Om-Calculator (RRIOC), din 2008. 
- Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA), din 2011.  

Membru în Comitete de Program la conferinţe naţionale / internaţionale: 
- Int. Conf. on Computer-Aided Design of User Interface, CADUI 2006; 
- Int. Workshop on Design&Eng. of Mixed Reality Systems, MIXER 2006 
- International Conference on Informatics in Economy. IE 2005. 
- International Conference on Knowledge Management – Projects, 
Systems, Technologies. 2010, 2011. 
- Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator, 2004-2015. 

Publicaţii : 

5 cărţi, 7 capitole în volume de lucrări, peste 70 articole publicate în 
reviste de specialitate şi peste 30 lucrări la conferinţe naţionale / 
internaţionale. 

    Peste 250 citări ale lucrărilor publicate, din care circa 200 sunt citări ISI și 
în Baze de date internaționale. 
http://scholar.google.com/citations?user=8fL8LzQAAAAJ&hl=en 
http://www.researchgate.net/profile/Alexandru_Balog/publications/ 

 

      Date: 15.05.2017         Dr.ec. Alexandru Balog 

     

http://www.ici.ro/chi-romania/
http://scholar.google.com/citations?user=8fL8LzQAAAAJ&hl=en
http://www.researchgate.net/profile/Alexandru_Balog/publications/

