Anexa 2

CURRICULUM VITAE
1. Nume: DOBRE
2. Prenume:

ION

3. Data şi locul naşterii: 12 OCTOMBRIE 1949,comuna PATRU-FRAŢI,judeţul IALOMIŢA
4. Cetăţenie: ROMÂNĂ
5. Date de contact (e-mail, telefon, fax): ion.dobre@csie.ase.ro,tel.0723243432
6. Studii:
Instituţia

Liceul teoretic
Urziceni

Perioada:

1965

Grade sau
diplome obţinute

Diplomă de
bacalaureat

- 1969

Facultatea de
calcul economic
şi cibernetică
economică,
Specializarea
Cibernetică
Economică
1969 - 1974
Diplomă de
licenţă Ştiinţe
Economice
specializarea
Cibernetică
economică

Universitatea
din Bucureşti

Academia de
studii
economice
Bucureşti

Octombrie
1974-februarie
1975
Diplomă de
absolvire a
cursului seral
postuniversitar
intensiv de
limbă engleză

1984 1988
Diploma de
absolvire a
Universităţii
politice şi de
conducere

7. Titlul ştiinţific: DOCTOR în ECONOMIE
8. Experienţa profesională:
Perioada:
15.07.1974 –
15.02.1980
Locul:
Instituţia:

Funcţia:

Descriere:

15.02.1980 15.02.1990 15.02.1993
-15ţ02.1990 - 15.02.1996
15.02.1993
ASE Bucureşti
ASE
ASE
ASE
Bucureşti
Bucureşti Bucureşti
Laboratoarele de
Catedra de Catedra de Catedra de
cercetare ale catedrei Cibernetică Cibernetică Cibernetică
de cibernetică
economică economică economică
economică
Programator,cecetator Asistent
Lector
Conferenţiar
ştiinţific ,cadru
universitar universitar universitar
didactic asociat
titular
titular
titular
Coordonare lucrari Seminarii la: Cursuri:
Cursuri:
de cercetare ştiinţifică Cercetări
Simularea Simularea
pe bază de contracte operaţionale, proceselor proceselor
cu diverse unităţi
Limbaje de economice, economice,
economice
programare, Teoria
Teoria
deciziei şi deciziei şi

15.02.1996 - 2.10.2017

ASE Bucureşti
Catedra de Cibernetică
economică/Departamentul
de informatică şi
cibernetică economică
Profesor universitar titular

Cursuri:
Simularea proceselor
economice,
Teoria deciziei şi logica
decizională,

Programe
aplicative,
Simulare,
Avuţia
naţională,
Statistica
ramuri II.

logica
logica
Sisteme suport pentru
decizională decizională, decizii,
Analiza deciziilor
intreprinderii,
Proiecte economice

9. Locul de muncă actual şi funcţia: ASE BUCUREŞTI, profesor universitar pensionat
10. Vechime la locul de muncă actual: 41 ani
11. Membru al asociaţiilor profesionale:

- Membru ca expert evaluator al Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare pentru
Calitate şi Standardizare CALIST din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2001-2006);
- Expert pe termen scurt în perioada 2010-2012 în cadrul Proiectului POSDRU/2.1/S/63784 FSE
637848(din 19.11.2012 şi până în prezent,cercetător economist în management pe perioadă
nedeterminată);
- recenzor stiintific al revistelor “Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică”,
“Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research;
- membru fondator al Asociaţiei pentru Dezvoltarea pri Ştiinţă şi Educaţie,mai 2000;
- membru in Comisia de analiza a contestatiilor,domeniul Economie,Cibernetica,Statistica si
Informatica economica,din cadrul Directiei Generale de Strategii si Programe Universitare de la
MECT.
- membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică si
prodecan al Facultatii de Cibernetica,Satistica si Informatica economica,în perioada 1999-2012;
- membru ales în Senatul Academiei de Studii Economice Bucureşti în perioada iulie 2011-februarie 2012;
- membru în Consiliul editorial consultativ al Revistei JURNAL DE PETROL ŞI GAZE:
- Secreatar stiintific al cursului postuniversitar "Metode si tehnici de analiza a sistemelor social economice" in perioada 1987 - 1997;
- Director al cursului postuniversitar "Metode si tehnici de analiza a Sistemelor social - economice" ;
- Co-director al cursului de masterat “Finanţe şi asigurări cantitative” d octombrie 2003.- octombrie
2007;
- membru in colectivul de organizarea a 4 ediţii a Conferinţei Internaţionale de Cibernetică;
- Chairman la una din secţiunile Conferinţei Internaţionale de Cibernetică, 1-2 nov. 2013.
- Comunicarea “MODELING THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON
ECONOMIC SYSTEMS” în cadrul seminarului Insights about the informational and environmental
pathways towards sustainability pentru studenţii doctoranzi de la Departamentul Studii Economice
„Salvatore Vinci” - Faculttatea de Economie-Universitatea de studii din Napoli „Parthenope”,11 iunie
2012
12.Limbi straine cunoscute: Franceză,Rusă,Engleză
13.Alte competenţe:
14.Specializări şi calificări:

Stagii de documentare şi schimburi științifice și didactice universitare, la universităţi de prestigiu
din lume:
 ENSAI (L’Ecole Nationale de Statistique et de l’Analyse de l’Information) Rennes –
Franta, decembrie 2002;’





L’Universite d’Orleans-Faculte de droit,economie et gestione, Orleans, France, 2001,
2003, 2006,2011;
University of Gothenburg ,School of Business, Economics and Law,Gothenburg,Suedia,
mai, 2002
Universitatea Reading,Anglia ,2002.

15.Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice
;-. In perioada 1978-1982 am fost membru al Societatii Americane de Matematica si am pumlicat in
Revista de recenzii a Societatii peste 35 de recenzii.
- diploma jubiliară “30 Ani de Învaţămînt Superior în Domeniul Ciberneticii Economice“ pentru
merite în susţinerea ştiinţifică şi didactică a acestei specializări economice ;
- diploma de excelenţă pentru prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi contribuţia la afirmarea
şcolii superioare economice,martie 2003
- diploma de onoare cu ocazia celei de a 80 aniversări a Academiei de Studii Economice , in anul
1993
- diploma de onoare cu ocazia celei de a 90 aniversări a Academiei de Stiinţe Economice , in anul
2003
- diploma Nicolae Georgescu Roengen pentru cercetare ştinţifică in perioda 2001- 2006;
- Premiul II Excelenţă în cercetare PENTRU PROIECTE DE CERCETARE DEZVOLTARE
COMPLEXE aria tematică-ŞTIINŢE SOCIO-UMANE pentru Proiectul “Politici, modele şi scenarii
de creştere economică în vederea aderării României la Uniunea Europeană”,ANCS 2007
16. Experienţa acumulată în proiecte de cercetare
In lista de lucrari sunt date coordonatele celor 35 de proiecte la care am participat de-a lungul anilor
1975 – 2015 in calitate de cercetator stiinţific, cadru didactic (ca membru al echipei de cercetare sau
director de proiect). Mai jos sunt prezentate principalele proiectele din ultimii 10 ani:
-

-

-

-

-

-

-

Scoala de Studii Avansate –Emergenţa afacerilor verzi prin activarea potenţialului inovativ al
competitivităţii economice în matricea dezvoltării durabile,CNCS+UEFISCDI,Proiect nr.3
2013,PNII – IDEI SSA cod PN-II-SSA-2012-2-034(Ion DOBRE-lector);
Proiect POSDRU/2.1/S/63784 FSE 63784,Sisteme moderne de practică pentru facilitarea
accesului la piaţa muncii pentru viitorii specialişti în statistică şi previziune economică sau
informatică economică,Fonduri structurale .Director proiect prof.dr. Emilia ŢIŢAN(Ion
Dobre,expert pe termen scurt în perioada 2010-2012 şi din 19.11.2012 şi până în
prezent,cercetător economist în management pe perioadă nedeterminată )
Proiect POSDRU/2.1/S/63784 FSE 63784,Sisteme moderne de practică pentru facilitarea
accesului la piaţa muncii pentru viitorii specialişti în statistică şi previziune economică sau
informatică economică,Fonduri structurale .Director proiect prof.dr. Emilia ŢIŢAN(expert pe
termen scurt în perioada 2010-2012 Ion Dobre
e-Transmobility – Sistem orientat agent pentru modelarea si optimizarea transportului de
persoane 2006 – 2008. Contract CEX nr. 116 / 2006 . Coordonator Universitatea Lucian Blaga
Sibiu. Director proiect ASE, Crisan Albu(DOBRE Ion- membru în echipă);
Tehnici de evaluare comparativă a calificării universitare în România Contract PNII Parteneriate
nr 91-047/2007, Director coordonator prof.dr. Liliana SPIRCU, (Ion DOBRE membru în
echipa);
Eficienta invatamintului universitar in Romania in perspectiva dinamicii cerintelor educational
formative 2005 – 2008. Contract CEX nr. 66 / 2005. Director proiect I. Rosca (Ion Dobre membru
în colectiv);
Modelarea şi evaluarea impactului investiţiilor directe naţionale şi internaţionale asupra pieţii
muncii şi principalelor evoluţii macroeconomice din România, proiect de cercetare Cod 91-052
CNPS, 2007-2009, Director de proiect-Ruxanda Gh. (I.Dobre membru în colectiv);

-

-

-

Cecetări privind perfecţionarea sistemelor de evaluare a riscului în domeniul financiar-bancar,
în concordanţă cu normele europene specifice domeniului, Proiect de cercetare Cod 1253
CNCSIS, Tema 10, 2006-2007,; Director de proiect-Ruxanda Gh. (I.Dobre membru în
colectiv)
Contract de cercetare NR.35/3.08.2007 intitulat Studii privind METODE SI TEHNICI
MODERNE DE MASURARE A EFICACITATII PUBLICITATII Întreprinderea beneficiară:
SPIDER HOLDING S.R.L. PITESTI Nivel de finanţare: 30 mii RON Perioada : 15.09.200715.03.2009, DOBRE Ion(director de proiect)
Contract de cercetare NR.88/14.02.2006, intitulat Studiu privind impactul la nivel
microeconomic al aplicarii tehnicilor ECR in lantul de aprovizionari cu marfuri si implicatiile
acestora privind aplicarea teoriei deciziei pentru procesele din domeniu. Întreprinderea
beneficiară: EFICIENT CONSUMER RESPONSE ROMANIA Asociatie profesionalamembru al ECR Europe Nivel de finanţare: 30 mii RON, Perioada de realizare: 15.02.2006 15.10.2007, DOBRE Ion(director de proiect).

17. Alte menţiuni:
Sunt conducător de doctorat din anul 2000 până în prezent,peste 26 de candidaţi îndrumaţi,din care 23
au abţinut titlul de doctor.
18.Domenii de cercetare:
- Fundamentarea strategiilor de dezvoltare economico- sociale in profil regional;
- Analiza si previziunea nivelului nivelului economiei subterane;
- Metode si tehnici de conducere optimala a proceselor si fenomenelor microeconomice.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

Semnătura

