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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mârşanu, Radu, Nicolae  
Adresă Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, Bloc 30 A, ap. 21, sect. 2, Bucureşti, România  

Telefon(oane) Fix 040 021 6101759 Mobil: 0040722784641 
                                          E-mail RaduMarsanu@ie.ase.ro 

Naţionalitate  Română 
  

                                       Data naşterii 25.04.1953 
  

Sex Masculin 
  

 Evaluat în februarie 2016 cu calificativul Foarte bine 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 17.02.2001 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

 Activităţi şi responsabilităţi principale - titular al cursului CALCULATOARE PERSONALE. Componente arhitecturale, asamblare, 
extindere, configurare şi depanare predat la anul II zi Facultatea de Cibernetică Statistică şi 
Informatică Economică şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor 

- titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ predată la anul I zi la facultăţile: 

 Relaţii Economice Internaţionale 
 Business şi Turism 
 Marketing 

- predare cursuri, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor cursanţilor de la programul de 
perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  MANAGER XXI 

- elaborarea de cursuri, cărţi de specialitate, aplicaţii practice, materiale didactice de uz intern 
 responsabil cu practica studenţilor de la Facultatea de Cibernetică Statistică şi 

Informatică Economică, secţia Informatică Economică şi anul I de la Facultatea de 
Business şi Turism  

- membru în comisii de susţinere teze de doctorat şi în comisii de îndrumare doctoranzi 
- preşedinte şi membru in comisii de susţinere a lucrărilor de licenţă  
- îndrumare lucrări de licenţă şi dizertaţie 
- coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti 
- elaborarea de studii, articole şi comunicări ştiinţifice, cercetare pe bază de contract   
- membru în organizarea şi conducerea unei secţiuni al unui simpozion internaţional 
- participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, consfătuiri de lucru 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, Catedra de Informatică Economică, 
Piaţa Romană nr. 6, sect 1 Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de  
activitate 

Învăţământ universitar 

  
Perioada 1997 -  2001  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
  Activităţi şi responsabilităţi principale - titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina SISTEME 

DE CALCUL ŞI OPERARE PARTEA  I la anul I zi Facultatea de Cibernetică Statistică şi 
Informatică Economică 

- titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina SISTEME 
DE CALCUL ŞI OPERARE PARTEA  II la anul I zi Facultatea de Cibernetică Statistică şi 
Informatică Economică 

- titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina SISTEME 
DE OPERARE  la anul III zi Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, Secţia 
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Informatică Economică 
- elaborarea de cursuri, cărţi de specialitate, aplicaţii practice, materiale didactice de uz intern 
- responsabil cu practica studenţilor de la Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică 

Economică, secţia Informatică Economică 
- membru in comisii de susţinere a lucrărilor de licenţă şi îndrumare lucrări de licenţă 
- alcătuire subiecte şi corectură la concursul de admitere la Master studii aprofundate 
- membru în comisia centrală de admitere în ASE 
- membru în comisia de admitere a facultăţii de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică 
- coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti 
- elaborarea de studii, articole şi comunicări ştiinţifice 
- membru în comitetul de organizare a unui simpozion 
- participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, consfătuiri de lucru 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, Catedra de Informatică Economică, 
Piaţa Romană nr. 6, sect 1 Bucureşti, România 

   Tipul activităţii sau sectorul de  
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 1993 -  1997 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

 Activităţi şi responsabilităţi principale                                        - titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina SISTEME 
DE CALCUL ŞI OPERARE la anul I zi, seral şi fără frecvenţă,  Facultatea de Cibernetică 
Statistică şi Informatică Economică şi Colegiul de Informatică anul I 

- titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina SISTEME 
DE OPERARE  la anul III zi Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, Secţia 
Informatică Economică zi, seral şi fără frecvenţă 

- titular al cursului, susţinere seminarii şi evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina 
PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE  la anul IV zi Facultatea de Cibernetică Statistică 
şi Informatică Economică, Secţia Informatică Economică Colegiul de Informatică anul I 

- elaborarea de cursuri, cărţi de specialitate,aplicaţii practice, materiale didactice de uz intern 
- membru în comisii de susţinere a lucrărilor de licenţă şi îndrumare lucrări de licenţă 
- coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti 
- membru în comitetul de organizare a unui simpozion 
- participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, consfătuiri de lucru 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, Catedra de Informatică Economică, 
Piaţa Romană nr. 6, sect 1 Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 1991 -  1993 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

   Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinere cursuri, seminarii şi evaluare studenţi la disciplina SISTEME DE OPERARE  la anul V 
seral, Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică  

- susţinere seminarii la disciplina SISTEME DE CALCUL ŞI OPERARE  la anul I zi, seral şi fără 
frecvenţă  Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică 

- susţinere seminarii la disciplina SISTEME DE OPERARE  la anul III zi Facultatea de Cibernetică 
Statistică şi Informatică Economică, Secţia Informatică Economică 

- elaborarea de aplicaţii practice şi materiale didactice de uz intern 
- membru în comisii de susţinere a lucrărilor de licenţă şi îndrumare lucrări de licenţă 
- coordonare lucrări studenţi pentru cercuri ştiinţifice studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului ASE, Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, Catedra de Informatică Economică, 
Piaţa Romană nr. 6, sect 1 Bucureşti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
 activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 1981 -  1991 
Funcţia sau postul ocupat Analist programator, analist programator principal III şi cadru didactic asociat la Catedra de Cibernetică 

Economică 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare pe bază de contracte: 

- proiectarea unui sistem de gestiune a bazelor de date de informare statistică cu implementare la 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Tehno Import Export, Ministerul Turismului 

- sistem informatic integrat pentru modelarea şi simularea variantelor de amestecuri de produse 
petroliere (benzine, motorine, păcură) la C.I.R.P. Brazi şi Rafinăria Vega Ploieşti 

- software aplicativ pentru modelarea matematică a amestecurilor de produse petroliere (benzine, 
motorine) la C.I.R.P. Brazi 

- sistem informatic privind planificarea producţiei de bază la Rafinăria I Ploieşti 
- realizarea bazei de date a mediului viticol, utilizând sistemul de gestiune al bazelor de date 

SOCRATE pentru I.C.V.V.-Valea Călugărească 
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- sistem interactiv de nivelare a terenurilor agricole şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare la 
I.E.E.L.I.F. Suceava 

- sistem informatic privind transportul pe căi ferate uzinale proiectat pe minicalculatoare din gama I- 
100, Coral şi pe microcalculatoare la C.I.R.P. Brazi 

- sistem informatic privind modelarea matematică a fluxurilor tehnologice din industria chimică ce 
prelucrează ţiţeiul realizat pentru următorii beneficiari: Intreprinderea de Anvelope "Danubiana",  
Fabrica de Medicamente Bucureşti, Fabrica de detergenţi "Azur" Timişoara, Întrepriderea de 
antibiotice "Penicilina" Iaşi, Fabrica de cosmetice "Nivea" Braşov, Combinatul petrochimic 
"C.I.R.P." Piteşti, Fabrica de cosmetice "Miraj" Bucureşti, Fabrica de cosmetice "Farmec" Cluj 
Napoca 

- sistem informatic privind necesarul de forţă de muncă în reţeaua Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
- fundamentarea concepţiei unei metabaze de date pentru Ministerul Agriculturii 
- modele de previziune a traiectoriei de evoluţie a ramurii transporturilor în economia naţională  

Activitate didactică: 
- susţinere module de curs şi seminarii la disciplina PROGRAME APLICATIVE  la anul IV zi 

Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 
- susţinere seminarii la disciplina SISTEME DE CALCUL ŞI TELEPRELUCRARE la anul II zi, seral 

şi fără frecvenţă, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 
- susţinere seminarii la disciplina PROGRAMAREA CALCULATOARELOR  la anul II zi Facultatea 

de Planificare şi Cibernetică Economică 
- susţinere seminarii la disciplina BAZELE PROGRAMĂRII CALCULATOARELOR  la anul I zi 

Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 
- susţinere seminarii la disciplina LIMBAJE DE ASAMBLARE  la anul I zi Facultatea de Planificare 

şi Cibernetică Economică 
- susţinere seminarii la disciplina BAZELE INFORMATICII  la anul I zi Facultatea de Comerţ 
- susţinere seminarii la disciplina LES BASES DE L INFORMATIQUE la anul I zi Facultatea de 

Studii economice în limbi străine secţia franceză 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

ASE, Laboratoarele de Cercetare ale Catedrei de Cibernetică Economică, Piaţa Romană nr. 6, sect 1 
Bucureşti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 1978 – 1981 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - proiectarea unui sistem informatic privind aprovizionarea cu piese de schimb pentru aeronavele 
din dotarea Departamentului Aviaţiei Civile 

- implementarea sistemului informatic interactiv de urmărire a parametrilor optimali în zbor pentru 
aeronavele de tip Boeing 

- implementarea sistemului informatic privind gestiunea materialelor şi pieselor de schimb la 
Departamentul Aviaţiei Civile în colaborare cu Centrul de Calcul  al MTTc 

 
Numele şi adresa angajatorului Departamentul Aviaţiei Civile Compania de Transporturi Aeriene TAROM, Şos. Bucureşti – Ploieşti 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Centrul de Calcul 

  

Educaţie şi formare  
  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

28 aprilie – 27 iunie, 1 – 6 septembrie 2008 
Certificate of Completion Database Design and Programming with SQL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Database Design 
   Programming with SQL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ORACLE ACADEMY 

Perioada 24 aprilie – 24 iulie 1995 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Informatică Economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universite de Science Sociale, Ecole Superieure Universitaire de Gestion, Toulouse, France 

Perioada Aprilie – mai 1988 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Programare în limbajul Pascal 
 
 
CEPECA 

Perioada Octombrie 1986, mai 1987 
Disciplinele principale studiate / Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale 
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competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
CEPECA 

Perioada 1990 – 1993 
Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză de sistem, Proiectare sisteme informatice, Matematici superioare, Cercetări operaţionale, 
Programarea calculatoarelor, Programe aplicative, Statistica ramuri, Simularea proceselor economice, 
Teoria deciziei  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ASE Bucureşti 

Perioada 1974 – 1978 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Matematici superioare, Probabilităţi şi statistică matematică, Cercetări operaţionale, Cibernetică 
Economică, Sisteme de calcul, Calculatoare, Programarea calculatoarelr, Analiză şi proiectare sisteme 
informatice, Programe aplicative, Statistică teoretică, Statistică economică, Statistică ramuri, Simularea 
proceselor economice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ASE Bucureşti, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent  

 

B2 Utilizator  
independent  

 

B2 Utilizator  
independent  

 

B2 Utilizator 
independent  

 

B2 Utilizator 
independent  

 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent  

 

B1 Utilizator  
independent  

 

B1 Utilizator  
independent  

 

B1 Utilizator 
independent  

 

B1 Utilizator 
independent  

 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă obţinut prin colaborarea între membrii colectivului la contractele de cercetare şi 
prin colaborarea la scrierea cărţilor, cursurilor şi culegerilor de probleme 

- capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută prin deplasările în majoritatea statelor 
europene( în special Franţa, Elveţia şi Scandinavia), respectiv Canada şi SUA 

- o bună capacitate de comunicare obţinută prin susţinerea de cursuri, seminarii sau prelegeri la 
diverse manifestări ştiinţifice   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric dobândit în context profesional 
 experienţă complexă în managementul activităţii didactice. În prezent coordonez 

disciplina de CALCULATOARE PERSONALE. Componente arhitecturale, asamblare, 
extindere, configurare şi depanare predată la anul II zi Facultatea de Cibernetică 
Statistică şi Informatică Economică şi disciplina de INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
predată la anul I zi  la facultăţile de Relaţii Economice Internaţionale, Business şi Turism, 
Marketing 

- preşedinte de comisie la Olimpiadele Naţionale de Informatică delegat de către Comisia Naţională 
de Informatică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului* 

- o bună stăpânire a instrumentelor MS OfficeTM sub Windows 10 sau versiuni anterioare (WordTM, 
ExcelTM , PowerPointTM, PublisherTM, AccessTM,  ) 

- cunoştinţe complete privind poşta electronică e-mail (Outlook ExpressTM) şi comunicaţii on-line 
(Yahoo MessengerTM, SkypeTM) 

- experienţă în proiectare bazelor de date şi lucrul cu sistemele de gestiune a bazelor de date 
relaţionale MS Access şi Oracle 

- proiectarea şi realizarea de site-uri Web 
- programarea  în limbaje procedurale Visual Basic for Application, Pascal 
-  programarea  în limbaje de asamblare Masm, Tasm 
- grafică computerizată(Corel Draw!) 
- proiectare asistată de calculator(Mathcad, Autocad, 3D Max) 
- analiza şi proiectarea de sisteme informatice 

*Majoritatea competenţelor menţionate sunt capitole în cărţi sau manuale la care sunt autor şi totodată 
formator pentru profesorii din învăţământul preuniversitar  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - chitară  armonie într-o formaţie de hard rock,  învăţarea instrumentului realizând-o pe parcursul a 
doi ani la Şcoala populară de artă din Bucureşti 

- pasionat de muzica de operă (în special a compozitorilor italieni Verdi, Puccini) şi operetă (în 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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special a compozitorilor austrieci Lehar şi Strauss) 
  

Alte competenţe şi aptitudini - am practicat diverse sporturi (fotbal, gimnastică, atletism ) într-o formă organizată la cluburile 
SSE2 şi Dinamo 

- amator de pescuit sportiv atât în lacuri cât şi în ape curgătoare 
  

Permis de conducere Categoria.B din 1986 
  

Informaţii suplimentare - membru în consiliul profesoral al facultăţii de Business şi Turism în trei legislaturi 2008 - 2012, 
2012 – 2016, 2016 - 2020             

- expert evaluator ARACIS la Comisia 1 - Științe exacte domeniul Informatică, din aprilie 2011 

- monografia „ CALCULATOARE PERSONALE. Elemente arhitecturale ” publicată la Editura All 
Educational, a fost apreciată Cartea anului 2001 pe domeniul Informatică de către Societatea 
de gestiune colectivă a drepturilor de autor COPY RO acreditată de Guvernul României 

- predarea a 14 discipline şi seminarizare la 22 de discipline ale Departamentului  de Informatică şi 
Cibernetică Economică în perioada 1982 – 2010 

- 128 materiale didactice de uz intern, proprii 

- 21 de cărţi şi cursuri universitare din care 5 unic autor 

- 21 de cărţi de specialitate din care la o carte sunt coordonator, iar la 8 prim autor 

- 21 articole sau comunicări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale 

- 40 de comunicări ştiinţifice din care 16 unic autor şi 7 prim autor 

- 147 articole publicate din care 131 unic autor şi  2 prim autor 
- 19 studii din care 1 unic autor şi 1 prim autor 

- 39 de contracte recepţionate (la două director de proiect) din care:   
 un contract din programul naţional 

 11 contracte din programe departamentale 

 27 contracte din planul intern al Centrului de Cercetări Economice  ale ASE / Catedra de 
Informatică Economică 

- membru al Comisiei Naţionale de Informatică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din 1995 
- preşedinte de comisie la Olimpiada Naţională de Informatică 
- membru al comisiei de selectare a lotului olimpic de Informatică care reprezintă România la 

concursurile internaţionale 
- membru fondator al Fundaţiei Inforec 
- DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ în activitatea didactică pentru pregătirea de specialitate excepţională 

oferită de promoţia 2007 ASE, Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică  

 
 
 
 
 
 
 
 

24 octombrie 2016 

 

 


