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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stancu, Ana-Maria Ramona 

Adres (e) - 

Telefon(oane)  Mobil: 0723.134.053  

Fax(uri)  

E-mail(uri) ana_maria_ramona @ yahoo.com 
  

Naţionalitate(-t ţi) romana 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 

  

  
  

Locul de munc  vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesional   

  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematic  i informatic  la Liceu i coalapostliceal  Analist 
Programator 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Titular discipline: Programare în limbajele C++, Sisteme informatice, Baze de 
date, HTML, Algebra, Geometrie, etc. 

Numele şi adresa angajatorului coala “ATLAS”, Str. Pa cani nr 2, sector 6 

Tipul activit ţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactic  

  

Perioada Octombrie 2007 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asist.univ.drd. 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Preg tirea i sus inerea de seminarii la discipinele Informatic  economic , 
Sisteme informatice i Sisteme informationale i aplicatii informatice în 
administrarea afacerilor. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bucureşti, Universitatea 
Creştin  „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti 

Tipul activit ţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactic  
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Perioada    2005 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asist.univ.drd. 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Preg tirea i sus inerea de seminarii la discipinele Informatic  economic  i 
Sisteme informatice 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bucureşti, Universitatea 
Creştin  „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti 

Tipul activit ţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactic  

  

Perioada 2004 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Prep.univ. 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Pregatirea i sus inerea de seminarii la discipinele Bazele informaticii i 
Informatic  Economic  I i II 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Relatii Economice Interna ionale Bucureşti, Universitatea Creştin  
„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti 

Tipul activit ţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactic  

  

Perioada 2002 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematic  i informatic  

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Titular discipline: Programarea în limbajele C++, C, Pascal, Re ele de 
calculatoare, Sisteme de operare, Algebr , Analiz  Matematic , Geometrie.      

Numele şi adresa angajatorului   Grup colar Industrial „Dacia”, Str. Grigore Marin nr.42-44, sector 4, Bucure ti 

Tipul activit ţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactic  

  

Perioada 1999 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematic  i informatic   

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Titular discipline: Programarea în limbajele C++, C, Pascal, Re ele de 
calculatoare, Sisteme de operare, Algebr , Analiz  Matematic , Geometrie. 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Mecanic „Grivi a”, Str. Calea Grivi ei, nr.363 

Tipul activit ţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactic  

  

 
 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2012 - prezent 

Calificarea / diploma obţinut    Doctorand – ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
  ŞCOALA DOCTORAL : INFORMATIC  ECONOMIC  

  DOMENIUL FUNDAMENTAL: TIIN E  ECONOMICE 

  SPECIALIZAREA: INFORMATIC  ECONOMIC  

  7.07.2017 – Sus inere teza CATEDRA 

  20.09.2017 – Sus inere teza PLEN 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aferente specializ rii postuniversitare (Baze de date, Depozite de Date – Oracle 

Data Mining, Structuri de date, C/C++, Tehnici de optimizare, Cercet ri 

opera ionale, Inteligen  Artificial ,  Statistic , Cercet ri de Marketing) 

Teza de dcotorat: Soluții de extragere a cunoștințelor din volume mari de date 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt 
/ furnizorului de formare 

             Nivelul de clasificare nationala 
                                sau internationala     

Academia de Studii Economice din Bucure ti, Facultatea de Informatic  
Economic , coala Doctoral  – Institu ie de înv mânt Superior  

  Nivel ISCED - 6 (Nivel 6 - Înv ţ mânt postuniversitar) 
 

 

Perioada 
 

  2009 

Calificarea / diploma obţinut  Pa aport European, Limba Englez  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba Englez  

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt 
/ furnizorului de formare 

 

Centrul de Limbi Str ine, Universitatea Bucure ti 
 

Perioada 2005 - 2007 

Calificarea / diploma obţinut  MASTERAT 
Diplomă de Master, specializarea „Sisteme Informatice de Gestiune” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aferente specializ rii postuniversitare masterale (Baze de date, SQL, PHP, etc) 
 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt 
/ furnizorului de formare 

             Nivelul de clasificare nationala 
                       sau internationala    

Universitatea Hyperion, Facultatea de tiin e Economice 
 

Studii postuniversitare de masterat (Nivel ISCED – 6) 

  

Perioada 2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinut  STUDII POSTUNIVERSITARE 
Certificat de absolvire a Cursului Postuniversitar de Psihopedagogoe i 
Metodic  din cadrul Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic 
(DPPD) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aferente specializ rii postuniversitare în Psihopedagogie i Metodic  
(Psihologie, Pedagogie, etc.) 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt 
/ furnizorului de formare 

            Nivelul de clasificare nationala 
                                  sau internationala    

Universitatea Spiru Haret din Bucure ti, Departamentul pentru Preg tirea 
Personalului Didactic (DPPD) 
Seria E Nr 0038620, Nr 1349 / 15.12.2005 
Studii postuniversitare (Nivel ISCED – 6) 

 
 

  

Perioada 1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinut  DIPLOM  DE LICEN  in matematica si informatica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aferente specializ rii universitare (Bazele informaticii, Sisteme de operare, 
Inteligen a artificial , Sisteme de gestiune a bazelor de date, Structuri de date, 
Teoria grafurilor i aplica ii, Re ele Petri cu aplica ii în studiul sistemelor 
concurente i distribuite, Arhitectura sistemelor de calcul, Limbaje formale i 
compilatoare, Algebr , Analiz  matematic , Analiz  numeric , Geometrie, etc.) 
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Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt 
/ furnizorului de formare 

             Nivelul de clasificare nationala 
                                sau internationala     

                                        

Universitatea Spiru Haret Bucure ti, Licen a la Universitatea de Petrol i Gaze, 
Ploie ti – Institu ie de Înv mânt Superior (România) 
Seria U Nr 0007255, Nr 13068 / 16.01.2003 
Studii universitare, Nivel ISCED - 5 (Universitatea de Petrol i Gaze, Ploie ti) 

  

Perioada 1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinut  STUDII LICEALE I BACALAUREAT  
Diplom  de Bacalaureat (Liceul absolvit: Grup colar Industrial Energetic,    
sector 5 – prezent: Colegiul Tehnic Energetic, Bucuresti – sector 5) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aferente specializ rii liceale Matematic  - Fizic  
 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt     
/ furnizorului de formare 

             Nivelul de clasificare nationala 
                                   sau internationala    

Liceul Industrial „Energetic” – Institu ie de înv mânt preuniversitar (România) 
Seria M Nr 046257, Nr 58 / 12.07.1995 
Studii preuniversitare liceale (Nivel ISCED – 3) 
 

  

  

Aptitudini si competenţe 
 personale 

Activit i de cercetare i tiin ific  

 Particip ri la Conferin e interna ionale 

 Particip ri la Conferin e na ionale cu participare interna ional  
 

  

Limba materna Romana 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)  

Autoevaluare În elegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scris  

Limba Engleza Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

indep. 
C2 

Utilizator 
indep. 

C2 
Utilizator 

indep. 
C2 

Utilizator 
indep. 

Limba Franceza Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

elem. 
B2 

Utilizator 
elementar 

  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţ  Pentru Limbi Str ine 

  

Competenţe şi abilit ţi sociale Spirit de lucru în echip , adaptabilitate, creativitate, receptivitate, flexibilitate, 
comunicare i negociere 
Obiectivitate i exigen  ob inute prin experien a activit ii la catedr  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte bun organizator, capacitate ridicat  de sintez  i analiz . 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Limbaje de programare C/C++, Sql Server 
Sisteme de gestiune a bazelor de date: Access, Fox Pro 
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Competen e i aptitudine cognitive Aptitudini de cercetare tiin ific  
1) Recenzor (reviewer / membru în comitete tiin ifice) pentru reviste tiin ifice 

interna ionale i/sau indexate în baze de date interna ionale (BDI) 
 Universitatea Babe  Bolyai, Jurnal: „Studia Universitatis Babe -

Bolyai Oeconomica”, nov 2016 (reviewer) 
2) Member of Scientific Program Committee 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B (16.03.2000) 

Informaţii suplimentare  Particip ri la Conferin e na ionale i interna ionale. 

 2009 – 2011 Programator baza de date la licen  (Bucure ti i 
Constan a) 

 2002 – 2004 am participat la Liceul Mihai Viteazul ca director educativ 

 1999 – 2001 – ef la  catedra de informatic  

 Am administrat site-ul Facult ii de Management Turistic i Comercial 
din cadrul Universit ii Cre tine „Dimitrie Cantemir” 

 Am realizat i administrat site-ul Analelor din cadrul Facult ii de 
Management Turistic i Comercial a Universit ii Cre tine „Dimitrie 
Cantemir” 

 Am realizat site-ul Liceului Teoretic „Dr. C-tin Angelescu”  
  

Aptitudini creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordonare, abilit ţi de 
negociator; spirit de echip , capacitate de analiz  şi organizare. 

  

 
 

 


