CUR RI CULUM
VITAE
EUROPEAN

INFORMAŢII
PERSONALE
Nume şi prenume

ANDRONIE I. Mihai

Adresă

Str. Drobeta, nr. 19, sector 2, Bucureşti, România, cod poştal 020521

Telefon

0740023639

Fax
E-mail

mihai_a380@spiruharet.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

26.09.1982

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Activitate didactică
Perioada (de la – până la)

Octombrie 2013 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar doctor - titular, poz. 16 din Statul de funcţii al Catedrei de
Management şi Contabilitate a Facultăţii de Management Financiar- Contabil Bucureşti, titlu
acordat prin Hotărârea Senatului Universităţii Spiru Haret nr. 195 din data de 13.03.2013;
titular la disciplinele BAZELE INFORMATICII, MANAGEMENTUL PROIECTELOR;

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului







susţinere de cursuri universitare
elaborarea de manuale universitare şi materiale didactice auxiliare
coordonarea activităţii de seminar; elaborare şi prezentare studii de caz şi exemple practice
evaluarea cunoştinţelor studenţilor ; îndrumarea lucrărilor de licenţă
susţinerea de prelegeri la studiile de masterat; conducerea dezbaterilor în cadrul studiilor
de masterat
 coordonarea de programe de materat ; îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie
 coordonarea activităţii de practică şi cercetare a studenţilor şi a masteranzilor
 desfăşurare activităţi de cercetare
Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, nr.13, Bucureşti

Perioada (de la – până la)

2013 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat – Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, în
cadrul programului de masterat Baze de date suport pentru afaceri, disciplinele
MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE şi SECURITATEA BAZELOR DE DATE;
 activităţi de laborator; elaborare şi prezentare studii de caz şi exemple practice
 evaluarea cunoştinţelor masteranzilor

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Academia de Studii Economice Bucureşti

Educaţie

Perioada (de la – până la)

Octombrie 2011 – Septembrie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar doctor - titular, poz. 26 din Statul de funcţii al Catedrei de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune a Facultăţii de Management Financiar- Contabil Bucureşti; titular la
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disciplina Informatică de gestiune (documente contabile)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate







susţinere de cursuri universitare
elaborarea de manuale universitare şi materiale didactice auxiliare
coordonarea activităţii de seminar; elaborare şi prezentare studii de caz şi exemple practice
evaluarea cunoştinţelor studenţilor ; îndrumarea lucrărilor de licenţă
susţinerea de prelegeri la studiile de masterat; conducerea dezbaterilor în cadrul studiilor
de masterat
 coordonarea de programe de materat ; îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie
 coordonarea activităţii de practică şi cercetare a studenţilor şi a masteranzilor
 desfăşurare activităţi de cercetare
Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, nr.13, Bucureşti
Educaţie

Perioada (de la – până la)

Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar - titular, Facultatea de Management Financiar- Contabil Bucureşti;

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

 coordonarea activităţii de seminar
 coordonarea activităţii practice a studenţilor
 participarea la redactarea caietelor de seminar şi a manualelor universitare
 evaluarea computerizată a cunoştinţelor studenţilor
Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, nr.13, Bucureşti
Educaţie

Perioada (de la – până la)

Octombrie 2006 – Septembrie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar - asociat, Facultatea de Management Financiar- Contabil Bucureşti;

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

 coordonarea activităţii de seminar
 coordonarea activităţii practice a studenţilor
 participarea la redactarea caietelor de seminar şi a manualelor universitare
 evaluarea computerizată a cunoştinţelor studenţilor
Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica, nr.13, Bucureşti
Educaţie

Alte activităţi
Perioada (de la – până la)

Ianuarie 2009 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Manager / Administrator

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

 administrarea societatăţii comerciale

S.C. HIDDEN BIT S.R.L., Str. Drobeta, Nr. 19, Sector 2, Bucuresti, 020521
Tehnologia informatiei

Perioada (de la – până la)

Septembrie 2006 – Octombrie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Proiectant sisteme informatice / programator
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

 coordonare/ gestionare/ realizare activităţi de proiectare
SC. „MBV PROIECT” SRL, Sibiu
Proiectare

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
PROFESIONALĂ
Cursuri de scurtă durată
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma

26.03.2012 – 07.04.2012
Evaluator de competenţe profesionale- cod COR 242405/
Certificat de absolvire C.N.F.P.A. Seria G, Nr. 00332457
 planificarea/ organizarea/ efectuarea evaluării
 analiza informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa
 elaborarea instrumentelor de evaluare
 verificarea internă a proceselor de evaluare
 verificarea externă a proceselor de evaluare
Asociaţia Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională- Constanţa

Specializare-Program autorizat C.N.F.P.A.
24.10.2011 – 30.10.2011
Auditor în domeniul calităţii - cod COR 214130/ Certificat de absolvire C.N.F.P.A. Seria G,
Nr. 00208529
Auditor al calităţii / Certificat Prosim Consult Nr. 231/ 2011
 auditarea calităţii produselor/ serviciilor- definire, caracteristici specifice, avantaje şi
dezavantaje
 concepte fundamentale, instrumente şi tehnici specifice, practici general acceptate în
auditul calităţii
 standarde aplicabile în auditul calităţii produselor/serviciilor
 particularităţile sistemelor de audit al calităţii produselor/ serviciilor educaţionale
 comunicarea specifică activităţii de audit al calităţii produselor/ serviciilor; munca în
echipa de audit
 planificarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de audit al calităţii produselor/ serviciilor
 analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului de calitate
 corelarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit al calităţii produselor/
serviciilor
 conducerea auditului calităţii, particularităţi specifice auditului calităţii produselor
educaţionale
 examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de
examinare
 elaborarea documentelor specifice de audit al calităţii produselor/ serviciilor; întocmirea
raportului de audit
 abilităţi de auditor al calităţii
Universitatea Spiru Haret- Centrul de Formare Profesională a Adulţilor
Prosim Consult S.R.L.
Perfecţionare- Program autorizat C.N.F.P.A. / Prosim Consult S.R.L.
26.09.2011 – 02.10.2011
Manager îmbunătăţire procese - cod COR 242108/ Certificat de absolvire C.N.F.P.A. Seria
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obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de

G, Nr. 00208504
Manager îmbunătăţire procese / Certificat Prosim Consult Nr. 204/ 2011
 dezvoltare personal continuă
 coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselor
 organizarea locului de muncă
 identificarea fluxului de valoare şi a factorilor de impact asupra performanţelor proceselor
 stabilirea sistemului de indicatori pentru imbunătăţirea performanţelor proceselor
 determinarea planului de îmbunătăţire a proceselor
 dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor
 autoevaluarea nivelului de performanţă al proceselor
 luarea deciziilor de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire
Universitatea Spiru Haret- Centrul de Formare Profesională a Adulţilor
Prosim Consult S.R.L.
Perfecţionare- Program autorizat C.N.F.P.A. / Prosim Consult S.R.L.

19.09.2011 – 28.09.2011
Manager al sistemului de management al calităţii- cod COR 325701/
Certificat de absolvire C.N.F.P.A. Seria G, Nr. 00208474
Manager al calităţii / Certificat Prosim Consult Nr. 176/ 2011
 sisteme de management al calităţii- componente specific
 performanţele unui sistem de management al calităţii
 standarde aplicabile domeniului calităţii
 elaborarea şi implementarea de instrumente şi tehnici specifice managementului calităţii
 implementarea sistemului calităţii
 particularităţi de implementare a unui sistem de management al calităţii în învăţământul
superior
 elaborarea şi implementarea politicii în domeniul calităţii
 implementarea unui sistem de management al calităţii
 managementul comunicării în cadrul unui sistem de management al calităţii
 planificarea/ desfăşurarea/ monitorizarea activităţilor specifice unui sistem de management
al calităţii
 gestionarea costurilor şi a resurselor impuse de implementarea unui sistem de management
al calităţii
 abilităţi de manager al sistemelor de management al calităţii
Universitatea Spiru Haret- Centrul de Formare Profesională a Adulţilor
Prosim Consult S.R.L.
Perfecţionare- Program autorizat C.N.F.P.A. / Prosim Consult S.R.L.

18.03.2011 – 24.03.2011
Manager proiect- cod COR 241919/ Certificat de absolvire C.N.F.P.A. Seria F, Nr. 0153409
 concepte fundamentale, instrumente, tehnici şi practici general acceptate
 managementul comunicării în cadrul proiectului
 planificarea activităţilor proiectului
 managementul riscurilor
 managementul calităţii proiectului
 gestionarea costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 elaborarea şi implementarea proiectelor
 analiza performanţelor proiectelor
 urmărirea şi controlul proiectelor
 utilizarea instrumentelor şi a tehnicilor specifice
 cunoaşterea sistemelor de certificare profesională
 abilităţi de manager de proiect
Fundaţia România de Mâine- Centrul de Formare Profesională a Adulţilor
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formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perfecţionare- Program autorizat C.N.F.P.A.
19.11.2010 – 28.11.2010
Formator - cod COR 241205/ Certificat de absolvire C.N.F.P.A. Seria F, Nr. 0153329
 pregătirea formării
 proiectarea programelor de formare
 aplicarea metodelor şi a tehnicilor speciale de formare
 marketingul formării
 organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 desfăşurarea activităţilor de formare
 evaluarea participanţilor la formare
 evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
Fundaţia România de Mâine- Centrul de Formare Profesională a Adulţilor

Perfecţionare- Program autorizat C.N.F.P.A.
Ianuarie 2007
Administrarea bazelor de date Oracle Database 10g
Administrare baze de date

Oracle University

Competenţe profesionale

Studii de lungă durată
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

2014 – 2015
Certificat de studii postdoctorale
Tema lucrarii postdoctorale: “ Sisteme de tip Business Intelligence, mijloace de îmbunătăţire a
performanţelor companiilor”
Academia Română

Studii post-doctorale

2007 – 2011
Domeniul Informatică Economică/
Diploma de doctor Seria H, Nr. 0009463/ Nr. 63 din 11.01.2012, Ordinul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 6468/ 07.12.2011
Tema tezei de doctorat: “Tehnici data mining utilizate în sistemele informatice economice”:
 sisteme informatice utilizate în management
 tehnici avansate de extragere a datelor
 sisteme informatice economice care integrează tehnici data mining
 optimizarea proceselor economice desfăşurate de firmele cu activitate complexă producţiecomerţ- servicii folosind sisteme informatice economice care integrează tehnici data mining
 aplicarea tehnicilor data mining integrate în sistemele informatice economice pentru
optimizarea proceselor economice desfăşurate de firmele cu activitate complexă producţiecomerţ- servicii în cadrul metodologiei Six Sigma
 propuneri de îmbunătăţire a sistemului informatic al unei firme în vederea optimizării
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

activităţii acesteia utilizând tehnici data mining
Academia de Studii Economice Bucureşti - Şcoala doctorală

Studii doctorale
2006 - 2008
Servicii, produse şi instrumente financiare în contextul integrării europene / Diploma de
master seria G, nr. 0014958/ 8 din 10.09.2008
Economia şi gestiunea firmei viitorului; Sisteme informatice integrate, focalizate pe domeniul
servicii, produse şi instrumente financiare; Audit financiar contabil şi informatic; Drept
economic comunitar
Management general modern; Burse europene şi internaţionale; Psihosociologia schimbării şi
gestiunea resurselor umane în organizaţii; Probleme actuariale în asigurări
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti

Studii universitare de masterat
2004 - 2007

Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Economist licenţiat / Diplomă de licenţă seria A1, nr. 0016726/ 736 din 5.09.2007
Economie politică; Economie internaţională; Matematici economice; Matematici financiare;
Merceologia şi expertiza mărfurilor de import – export; Introducere în marketing; Bazele
informaticii; Geografie economică; Istoria economic a României; Metodologia cercetării
economice; Bazele contabilităţii; Contabilitatea comerţului exterior; Statistică economică;
Finanţe publice; Finanţele intreprinderii; Cercetare de marketing; Conjunctura pieţelor
internaţionale; Drept civil; Drept comercial; Curente de gândire economică; Tehnici de
comercializare şi cooperare economică internaţională; Bazele comerţului; Comerţ internaţional
şi politici comerciale; Dreptul comerţului internaţional; Managementul afacerilor; Sisteme
informaţionale în marketing şi comerţ exterior; Relaţii valutare şi marketing financiar; Tehnici
de plată şi marketing bancar; Negocieri comerciale şi uzanţe de protocol; Investiţii
internaţionale; Marketing internaţional; Politici de marketing; Programe de marketing; Turism
şi marketing turistic; Transporturi, expediţii şi asigurări; Marketing pe internet; Tehnici
multimedia; Investiţii internaţionale; Marketingul serviciilor.
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale,
specializarea Marketing
Studii universitare de licenţă (4 ani)
2001 - 2006

Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare

Inginer / Diploma de inginer seria F, nr. 0003559/ 934 din 8.11.2006
Analiză matematică; Algebră liniară; Programarea calculatoarelor; Ecuaţii diferenţiale; Fizică;
Electrotehnică; Prelucrări de date; Structuri de date şi algoritmi; Matematici avansate;
Dispozitive şi circuite electronice; Programare în limbaj de asamblare; Programare orientată pe
obiecte; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice; Structura circuitelor digitale; Metode
numerice; Circuite integrate liniare; Calculatoare numerice; Analiza algoritmilor; Elemente de
grafică pe calculator; Teoria sistemelor; Măsurări electronice şi sisteme de măsură; Limbaje
formale şi automate; Protocoale de comunicaţii; Inteligenţă artificială; Ingineria programării;
Proiectarea cu microprocesoare; Structura sistemelor de calcul; Baze de date; Sisteme de
operare; Reţele locale de calculatoare; Managementul proiectelor; Proiectarea translatoarelor;
Proiectarea sistemelor de operare; Sisteme cu microprocesoare; Proiectare VLSI; Proiectarea
bazelor de date; Sisteme de programe pentru reţele de calculatoare; Algoritmi pentru prelucrare
paralelă; Complemente de informatică; Limbaje pentru prelucrare distribuită; Sisteme tolerante
la defecte; Evaluarea performanţelor.
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare
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Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada (de la – până la)
Calificarea/ Diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii universitare de licenţă (5 ani)
1997-2001
Diploma de bacalaureat Seria S nr.0233855/ 5 din 2.08.2001
 cunoştinţe avansate matematică- informatică
 cunoştinţe de cultură generală
 formare gândire logică
Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Bucureşti

Studii medii

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Aptitudini şi competenţe
sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Aptitudini şi competenţe
tehnice şi de utilizare a
calculatorului

Membru în organizaţii
profesionale

Intelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisa

Engleză

C2 Utilizator
experimentat

C2 Utilizator
experimentat

C1 Utilizator
experimentat

C1 Utilizator
experimentat

C2 Utilizator
experimentat

Franceză

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

A2 Utilizator
elementar

A1
Utilizator
elementar

A1 Utilizator
elementar










abilităţi de comunicare
aptitudini de lucru în echipă
capacitate de adaptare
putere de muncă
capacitate de coordonare a activităţilor proiectelor
abilităţi manageriale
capacitate de analiză şi sinteză
abilităţi de configurare, utilizare şi întreţinere a instrumentelor informatice pentru
managementul proiectelor
 abilităţi de configurare, utilizare şi întreţinere a aparaturii de calcul
 configurarea documentelor de evaluare computerizată a studenţilor
 abilităţi de configurare, utilizare şi întreţinere a aplicaţiilor de gestiune economică
distribuite
 utilizarea platformei de e-learning Blackboard ca instrument pentru formarea profesională
continuă a studenţilor şi masteranzilor
1. ISACA - Information Systems Audit and Control Association Serving IT Governence
Professionals;
2. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers;
3. AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România.

PROIECTE DE
CERCETAREDEZVOLTARE
Proiecte internaţionale
câştigate prin competiţie

„Quality Assurance Of Career Services In Higher Education - QAREER” – Erasmus+
2015-1-RO01-KA203-014972, Coordonator Universitatea Spiru Haret, Parteneri: The
National Unions of Students in Europe – ESIB Belgia; Melius s.r.l. Italia; Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu Polonia; Universidad Internacional de La Rioja – UNIR
Spania; Università degli Studi di Padova Italia. Total buget proiect: 144541,00 Euro;
 Funcţia deţinută: Director de proiect;
 Principalele atribuţii: Coordonarea celor 6 parteneri pentru îndeplinirea
obiectivelor proiectului; Coordonarea echipei de cercetare a Universităţii Spiru
Haret; Activităţi de cercetare;
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Proiecte internaţionale cu
mediul de afaceri

Proiecte naţionale
POSDRU

“Enhancing Students Participation in Quality Assurance in Armenian HE“- TEMPUS,
544261-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-SMGR, http://eacea.ec.europa.eu; Coordonator:
Universitatea din Macerata Italia; Parteneri: The National Union of Students in Europe
Brussels Belgia; Universidad Internacional de La Rioja – UNIR Spania; Universitatea Spriu
Haret Romania; National Union of Students Scotland, Marea Britanie; Armenian State
University of Economics Armenia; Armenian State Pedagogical University after Khachatur
Abovyan, Armenia; Yerevan State Academy of Fine Arts, Armenia; State Engineering
University of Armenia (Polytechnic), Armenia; Yerevan State University of Architecture
and Construction, Armenia; Armenian National Students’ Assotiation, Armenia; National
Center for Professional Education QA Foundation, Armenia; Ministry of Education and
Science, Armenia; Total buget proiect: 997.891,63Euro/ din care Universitatea Spriu
Haret: 92.393,43 Euro;
 Funcţia deţinută: Director de proiect responsabil pentru partenerul Universitatea
Spiru Haret şi cercetător;
 Principalele atribuţii: Coordonarea echipei de cercetare din Universitatea Spiru
Haret; coordonarea pachetului de lucru WP6 – Diseminarea rezultatelor;
desfăţurare activităţi de cercetare;
„Studiu privind integrarea tehnicilor data mining în sistemele informatice complexe cu
structură organizatorică distribuită destinate mediului economic”, Universitatea Spiru
Haret- Polytrade Ltd. Bulgaria (finanţator), Contract nr. 1/Ma/2010; valoare: 12.500 Euro;
 Funcţia deţinută: Membru în echipa de cercetare
 Principalele atribuţii: desfăşurare activităţi de cercetare în domeniul analizei de
date;
„Cercetări privind utilizarea platformelor ERP (Entreprise Resource Planning) pentru
prelucrarea integrată a informaţiilor manageriale, de gestiune, de contabilitate financiară
şi contractuale generate de firmele cu activitate complexă“, Contract nr. 2/MA/2009,
Universitatea Spiru Haret -Polytrade Bulgaria (finanţator); valoare: 10.500 Euro;
 Funcţia deţinută: Membru în echipa de cercetare
 Principalele atribuţii: desfăşurare activităţi de cercetare;
“Studiu privind managementul proiectelor în context distribuit prin folosirea sistemelor
informatice integrate organizaţionale cu componente de asistare inteligentă a deciziei
economice“, Contract nr. 3/MA/2010, Universitatea Spiru Haret – Tasecam Rep.Moldova
(finanţator); valoare: 14.500 Euro;
 Funcţia deţinută: Membru în echipa de cercetare
 Principalele atribuţii: desfăşurare activităţi de cercetare;
“Cercetări privind adaptarea fluxurilor informaţionale din sistemele ERP (Entreprise
Resource Planning) pentru prelucrarea integrată a informaţiilor privind gestiunea
fiscală, a stocurilor şi a costurilor“, Contract nr. 0/MA/2009, Universitatea Spiru Haret –
Tasecam Rep.Moldova (finanţator); valoare: 10.500 Euro;
 Funcţia deţinută: Membru în echipa de cercetare
 Principalele atribuţii: desfăşurare activităţi de cercetare;
„Studenţi întreprinzători pentru o viaţă profesională activă - STEND AP”
POSDRU/161/2.1/G/136591;
 Funcţia deţinută: Manager proiect;
 Principalele atribuţii: Coordonare activităţi desfăşurate de Universitatea Spiru
Haret încadrul proiectului;
„ProFemin” POSDRU/144/6.3/S/126567;
 Funcţia deţinută: Responsabil implementare la nivel naţional;
 Principalele atribuţii: coordonarea echipei de implementare a proiectului la nivel
naţional (echipa de formare profesională, IT, informare);
„DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică”ID 137440:
 Funcţia deţinută: Asistent programe formare profesională;
 Principalele atribuţii: activităţi suport pentru desfăşurarea cursurilor de formare
profesională; asistenţă pentru desfăşurarea programelor de formare
postuniversitară;
„PRO-MARKET - Program de practică pentru tranziția de la educație la viata activă a
studenților” POSDRU/161/2.1/G/140947:
 Funcţia deţinută: Instructor de practică;
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Proiecte cu mediul de
afaceri obţinute prin
competiţie

Proiecte cu mediul de
afaceri la nivel naţional

Principalele atribuţii: realizarea conţinutului, asistarea studenţilor practicieni pe
durata desfăşurării activităţilor proiectului;

„Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi
standardelor internaţionale de calitate- ODEQA”, FSE POSDRU/86/1.2/S/60720 2011-2013,
Contract de finanţare E/9927 din 28.12.2010; valoare: 16.611.870,00 lei;
 Funcţia deţinută: Asistent manager
 Principalele atribuţii: Planificarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului;
coordonarea echipei de implementare a proiectului în vederea atingerii
indicatorilor; realizarea raportărilor; coordonarea şi desfăşurarea cursurilor de
formare profesională cu membrii grupului ţintă;
„Studenţi practicieni- Studenţi activi şi integraţi”, FSE POSDRU/90/2.1/S/64176 20102013, Contract de finanţare E/4857 din 28.06.2010; valoare: 17.979.729, 73 lei;
 Funcţia deţinută: Asistent coordonator practică, specializarea Management
 Principalele atribuţii: Organizarea activităţii de desfăşurare a practicii de
specialitate de către studenţii de la specializarea Management a Facultăţii de
Management Financiar – Contabil Bucureşti;
„Calitate europeană în învăţământul superior”, FSE POSDRU/86/1.2/S/62249 2010-2013,
Contract de finanţare E/7154 din 03.09.2010; valoare: 18.819.105, 02 lei;
 Funcţia deţinută: Expert formare profesională
 Principalele atribuţii: Desfăşurare cursuri de formare profesională cu membrii
grupului ţintă ai proiectului: Manager al sistemelor de management al calităţii şi
Auditor în domeniul calităţii;
„ProFeminAntrep- Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat”, FSE
POSDRU/97/6.3/S/64240 2010-2013, Contract de finanţare E/7153 din 03.09.2010;
valoare: 20.900.060, 00 lei;
 Funcţia deţinută: Asistent coordonator regional
 Principalele atribuţii: Asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de
formare cu membrii grupului ţintă al proiectului;
Director de proiect: „Sistem mobil informatizat inovativ pentru cresterea randamentului
panourilor solare destinat microfermelor agricole, pensiunilor turistice”, Universitatea
Spiru Haret – S.C. Business Trust Inovation S.R.L., proiect finanţat din bugetul de stat prin
programul Cecuri de inovare al UEFISCDI, ID 161CI, perioadă de desfăşurare Octombrie
2012 – Februarie 2013;
Membru în echipa de cercetare: “Cercetări privind proiectarea, implementarea şi
integrarea sistemelor informatice financiar- contabile şi de gestiune în sistemul de
prelucrare a datelor la firmele cu activitate complexă producţie- comerţ- servicii şi structură
duală a gestiunii costurilor. Studiu de caz BIT SOFTWARE“, Fundaţia România de MâineBit Software România, Contract nr. 82/1/2010; valoare: 120.000 lei;
Membru în echipa de cercetare: “Auditarea platformelor ERP (Entreprise Resource
Planning) utilizate în prelucrarea integrată şi în analiza avansată a datelor stocate în
depozitele de date ale organizaţiilor economice cu domeniu de activitate complex. Studiu de
caz: Charisma Enterprise“, Fundaţia România de Mâine- Total Sof România Contract nr.
92/1/2010; valoare: 160.000 lei;
Membru în echipa de cercetare:“Cercetări privind integrarea funcţionalităţilor platformelor
software ERP (Entreprise Resource Planning) cu aplicaţiile WEB şi utilizarea sistemelor
informatice integrate de gestiune şi management în mediul de afaceri. Studiu de caz: WizPro“,
Fundaţia România de Mâine- SC WizRom SOFTWARE România, Contract nr. 71/2010;
valoare: 200.000 lei;
Membru în echipa de cercetare:“Cercetări privind modificarea fluxurilor de documente,
informaţii şi raportări financiar-contabile pentru managementul firmei după implementarea
pachetului de programe Socrate“, Fundaţia România de Mâine- Bit Software România,
Contract nr. 85/1/2010; valoare:120.000 lei;
Membru în echipa de cercetare: “Cercetări privind managementul proiectelor IT. Studiu de
caz: SocrateOpen Enterprise“, Fundaţia România de Mâine- Bit Software România, Contract nr.
84/1/2010; valoare: 120.000 lei;
Membru în echipa de cercetare: “Monitorizarea proceselor desfăşurate de organismele
economice cu domeniu de activitate complex folosind platformele ERP (Entreprise Resource
Planning). Studiu de caz: Charisma Enterprise“, Fundaţia România de Mâine- Total Soft
România Contract nr. 91/1/2010; valoare: 160.000 lei;
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Membru în echipa de cercetare:“Cercetări privind utilizarea pachetului de programe
WizPro pentru nevoile sistemului informaţional-contabil, fiscal şi de management la firmele
din România“, Fundaţia România de Mâine- SC WizRom SOFTWARE România, Contract
nr. 70/2010; valoare: 200.000 lei;
Membru în echipa de cercetare:“Soluţii, aplicaţii şi produse informatice de asistare a
deciziei manageriale privind resursele firmei în situaţie de criză economică.Studiu de
caz:Charisma Enterprise“, Fundaţia România de Mâine-Total Sof t România Contract nr.
94/1/2010; valoare:160.000 lei;
Membru în echipa de cercetare:“Cercetări privind utilizarea programelor din clasa ERP
pentru preluarea datelor din sistemele informaţionale contabile ale entităţilor economice şi
instituţiilor publice în scopul întocmirii raportărilor statisticii publice şi susţinerii
procesului decizional la nivel macro-economic. Studiu de caz privind pachetul de programe
Charisma Enterprise“, Fundaţia România de Mâine- Total Soft România Contract nr.
93/1/2010; valoare: 160.000 lei;
Membru în echipa de cercetare:“Cercetări privind utilizarea programelor din clasa ERP
pentru preluarea din sistemul informaţional contabil al firmelor a datelor necesare pentru
dosarele de finanţare privată şi publică. Studiu de caz privind pachetul de programe
Charisma Entreprise“, Fundaţia România de Mâine- Total Soft România Contract nr.
90/1/2010; valoare:160.000 lei;
Membru în echipa de cercetare:“ Studiu privind utilizarea platformelor ERP în
prelucrarea integrată şi în analiza avansată a datelor stocate în depozitele de date ale
organismelor economice cu domeniu de activitate complex. Studiu de caz: SocrateOpen
Enterprise“, Fundaţia România de Mâine- Bit Software România, valoare:120.000 lei.
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