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INFORMAŢII PERSONALE 
 

 

Nume  DÂRDALĂ I. Marian 

Adresă  str. Ioan Vodă Caragea, nr. 9-15, ap 20, Bucureşti, sect 1 

Telefon  +40 741 035 680 

Fax   

E-mail  dardala@ase.ro 

Naţionalitate  româna 
 

Data naşterii  27  martie 1968 

Sex  M 

   

       

                      
         EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

 

• Perioada (de la – până la)  1993 - prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Departamentul de Informatică și Cibernetică economică,  ASE București 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Instituție de învățământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  preparator, asistent, lector, conferentiar, profesor universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 – activitati didactice la disciplinele: Structuri de date, Limbaje de asamblare, Multimedia, 

Programare în C/C++/C#, Programare orientată obiect, Programarea aplicaţiilor Windows, 

Baze de date multimedia, Baze de date spaţiale, Modelarea si vizualizarea geospatiala a 

datelor statistice, Ingineria programarii si limbaje de asamblare, Sisteme informatice 

geografice 

– activitati de cercetare 

• Perioada (de la – până la)  2011 - prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Departamentul de Informatică și Cibernetică economică,  ASE București 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Instituție de învățământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Conducator de doctorat în domeniul Informatică economică 

• Principalele activităţi şi respo 

Nsabilităţi 

 

 

 Intocmire plan de pregătire doctorală, indrumare stiințifică, evaluare rapoarte, participare în 

comisii de susținere a tezelor de doctora 

 

 

 

 

 

t 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Perioada (de la – până la)  2008 - 2012 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică, ASE București 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Instituție de învățământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Cancelar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Management universitar 

• Perioada (de la – până la)  2014 - 2015 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 POSDRU/159/1.5/S/138907, Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și 

postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS 

• Funcţia sau postul ocupat  Expert pe termen lung   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Tutore doctorat 

 

• Perioada (de la – până la)  2012 - 2015 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 IZERZO_142217, nr 2 RO-CH/RSRP/01.10.2012, Design of a sustainable energy model by 

inclusion of behavioural and social parameters 

• Funcţia sau postul ocupat  Membru  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Elaborarea și implementarea modelului Times-Markal pentru România, includerea componentei 

comportamentale, diseminare, sondaje 

 

• Perioada (de la – până la)  2010 - 2011 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 POSDRU/89/1.5/S/56287, Programe postdoctorale in avangarda cercetării de excelenţă în 

Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative 

• Funcţia sau postul ocupat  Expert pe termen scurt   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Elaborarea cursului Medii de dezvoltare şi framework-uri utilizate în dezvoltarea 

aplicaţiilor software, predare, evaluare 

• Perioada (de la – până la)  2007 - 2010 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Grant PN 2 nr 31-005/2007, Multihazard şi vulnerabilitate în contextul seismic al Municipiului 

Bucureşti (HERA) 

• Funcţia sau postul ocupat  Director de proiect   

• Perioada (de la – până la)  2016 - prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică, ASE București 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Instituție de învățământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Decan 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 Management universitar 

• Perioada (de la – până la)  2012 - 2016 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică, ASE București 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Instituție de învățământ superior 

• Funcţia sau postul ocupat  Prodecan 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 Management universitar 
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• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Cercetare / coordonare activitate cercetare; management de proiect 

 

• Perioada (de la – până la)  2008 

• Denumirea şi adresa angajatorului  EPTISA, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Proiect ISPA RO 16 PPA 013-7, EuropeAid/119086/D/SV/RO, Technical Assistance for 

Strengthening the Programming Capacity of MESD 

• Funcţia sau postul ocupat  Expert baze de date 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonare, programare, implementare, instruire şi utilizare. 

 

• Perioada (de la – până la)  2007 

• Denumirea şi adresa angajatorului  EPTISA, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Proiect PHARE RO2004/016-772.03.14.06.01, Improving the standards of road construction 

(design) and maintenance and improving the programming and quality of road construction 

works 

• Funcţia sau postul ocupat  Expert baze de date 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonare, programare, implementare, instruire şi utilizare. 

 

• Perioada (de la – până la)  2005 - 2008 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Grant CEEX nr. 111/2005 Metode şi instrumente pentru crearea de interfeţe multimodale, 

necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad ridicat de accesibilitate (PRO-

INCLUSIV) 

• Funcţia sau postul ocupat  Director de proiect   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Cercetare / coordonare activitate cercetare; management de proiect 

 

• Perioada (de la – până la)  2005 - 2006 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Grant CNCSIS – A, nr. 1116/2005 Soluţii software pentru gestiunea unitară a fluxurilor 

multimedia captate şi procesate în timp real 

• Funcţia sau postul ocupat  Director de proiect   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Cercetare / coordonare activitate cercetare; management de proiect 

 

• Perioada (de la – până la)  2004 - 2005 

• Denumirea şi adresa angajatorului  EPTISA, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Proiect PHARE RO 0107.15.03 Technical Assistance for the elaboration of the environmental 

cost assessment and investment plan 

• Funcţia sau postul ocupat  Expert IT 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonare, programare, implementare, instruire şi utilizare. 

 

• Perioada (de la – până la)  1999 - 2000 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Tipul institutiei sau sectorul de 

activitate 

 Grant ANSTI nr. 198/1999 Instrumente software pentru construirea aplicaţiilor multimedia 

interactive didactice 

• Funcţia sau postul ocupat  Membru 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Proiectare, implementare, testare. 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C1  C2  C2 

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

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 – decan facultate 

– prodecan facultate 

– cancelar facultate 

– experienţă în managementul de proiect sau ca membru al echipei 

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI DE 

UTILIZARE A CALCULATORULUI 
 

 - programarea avansată a calculatoarelor (Cobol, Fortran, Pascal, Python, C, C++ şi 

C#) 

- utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date (Oracle, SQL Server, MS Access, 

Visual Fox) 

- GIS software (ArcGIS) 

- multimedia authoring (Director, Flash)  

- utilizarea pachetului MSOffice 

• Perioada (de la – până la)  1994-2000 

• Denumirea şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Doctorat în domeniul "Cibernetică şi statistică economică" ,cu teza "Metode de organizare şi 

tehnici de regăsire a informaţiei în sisteme economice complexe" 

• Diploma sau calificarea primită  Doctor în economie 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

 Calificativ Foarte bine 

• Perioada (de la – până la)  1987 -1992 

• Denumirea şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Facultatea de  Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică,  Academia de Studii 

Economice, Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Economist cu studii superioare; cunoştinţe avansate în domeniul programării calculatoarelor, 

proiectării de sisteme informatice, statisticii şi  modelării matematico-economice 

• Diploma sau calificarea primită  Diploma de licență în economie   

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

 Media 9.63 

• Perioada (de la – până la)  1982-1986 

• Denumirea şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Liceul Economic, Focşani 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Economist cu studii medii; cunoştinţe din domeniile: contabilitate, statistică, organizarea 

întreprinderilor, economie   

• Diploma sau calificarea primită  Diplomă de Bacalaureat  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 
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ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

 

 Spirit de echipă; capacitate de adaptare; o bună capacitate de comunicare. 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  categoria B 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Membru al unor Societăţi ştiinţifice şi Asociaţii profesionale 

 Membru fondator al Asociaţiei pentru promovarea învăţământului de 

informatică economică – INFOREC 

 Membru al grupului român de interes în Interacţiunea om-calculator – SIGCHI 

România 

 

Premii şi distincţii 
 

 Diploma de prețuire, 2015, acordată de AFER pentru organizarea Olimpiadei 

Naționale a Economiștilor în formare 

 Diploma Nicolae Georgescu-Roegen, 2000, 2001, 2003, 2005, pentru rezultate 

deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică economică 

 Diploma de Lauda pentru debut in activitatea de cercetare ştiinţifică, 1999 
 
Publicistică 
 

 Peste 40 de articole publicate în reviste; 

 11 cărți de specialitate; 

 Peste 40 de articole publicate în volumele unor conferințe interne și internaționale. 

 

   

 

 

10.05.2017 

          Prof. Dr. Marian Dârdală 


