CURRICULUM VITAE
1. Nume: LUNGU
2. Prenume: ION
3. Data şi locul naşterii: 09.10.1950, Drăgăşani
4. Cetăţenie: Română
5. Studii:
Instituţia
ASE Bucureşti

Perioada

ASE Bucureşti,
Facultatea de Calcul Economic şi
Cibernetică Economică
Liceul teoretic “Gib Mihăescu”,
Drăgăşani

Grade sau diplome obţinute

1979 – 1983
1969 – 1974

Diplomă de doctor

1964 – 1969

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de economist analist

6. Titlul ştiinţific: Doctor în ştiinţe economice, domeniul Informatică Economică
7. Experienţa profesională:
Perioada

Instituţia /
Compania

Funcţia

1993prezent

ASE Bucureşti Profesor
universitar

19901993

ASE Bucureşti Conferenţia
r
universitar

Descriere
Predarea de cursuri şi seminarii la disciplinele “Baze de date” şi
“Sisteme de gestiune a bazelor de date”, “Proiectarea
sistemelor informatice“, “Sisteme Informatice Executive”,
“Integrarea Sistemelor Informatice”
Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor
naţionale şi internaţionale câştigate prin competiţie şi cu mediul
de afaceri.
Conducător ştiinţific al tezelor de doctorat, lucrărilor de
dizertaţie, lucrărilor de licenţă şi al lucrărilor de cercetare
ştiinţifiă studenţească
Director al programului de master “Baze de date – Suport
pentru Afaceri”
Şeful colectivului de Baze de date din cadrul catedrei de
Informatică Economică
Membru al Centrului de Excelenţă Oracle Academic Initiative
din cadrul ASE Bucureşti
Preşedintele comitetului de organizare al seminarului ştiinţific
“Integrarea tehnologiilor informatice în infrastructura Oracle”
Membru în comitetul de organizare al Simpozionului
Internaţional de Informatică Economică
Şeful Laboratoarelor Catedrei de Informatică Economică
Predarea de cursuri şi seminarii la disciplinele “Baze de date” şi
“Sisteme de gestiune a bazelor de date”, “Proiectarea
sistemelor informatice“
Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor
naţionale şi internaţionale câştigate prin competiţie şi cu mediul
de afaceri.
Conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi al lucrărilor de
cercetare ştiinţifiă studenţească
Membru în comitetul de organizare al Simpozionului
Internaţional de Informatică Economică
Şeful Laboratoarelor Catedrei de Informatică Economică

19871989

ASE Bucureşti Lector
universitar

19791987

ASE Bucureşti Asistent
universitar

1974 –
1979

ASE Bucureşti Analist de
sistem şi
asistent
asociat

Şeful cercului ştiinţific studenţesc “Sisteme informatice şi baze
de date“
Cursuri şi seminarii la disciplinele: “Proiectarea sistemelor
informaţionale pentru planificare şi statistică”, “Limbaje de
programare”, “Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale
economice”, “Sisteme informatice şi bănci de date”.
Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor
naţionale cu mediul de afaceri.
Conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi al lucrărilor de
cercetare ştiinţifiă studenţească
Şeful Laboratoarelor Catedrei de Informatică Economică
Seminarii la disciplinele “Limbaje de programare a
calculatoarelor electronice” şi “Proiectarea sistemelor
informaţionale pentru planificare şi statistică”.
Indrumare studenţi pentru întocmirea proiectelor de diplomă la
Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică şi a lucrărilor
de cercetare ştiinţifică studenţească
Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor
naţionale cu mediul de afaceri.
Responsabil din partea LCCE de practica de specialitate a
studenţilor în cadrul laboratoarelor
Seminarii la disciplinele “Limbaje de programare a
calculatoarelor electronice” şi “Proiectarea sistemelor
informaţionale pentru planificare şi statistică”.
Indrumare studenţi pentru întocmirea proiectelor de diplomă la
Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică şi a lucrărilor
de cercetare ştiinţifică studenţească
Cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul contractelor
naţionale cu mediul de afaceri.

8. Locul de muncă actual şi funcţia: ASE Bucureşti, Departamentul de Informatică şi
Cibernetică Economică – Profesor universitar
9. Vechime la locul de muncă actual: 36 ani
10. Brevete de invenţii: 11. Lucrări elaborate şi / sau publicate:
Conform Anexei
12. Membru al asociaţiilor profesionale: INFOREC (membru fondator),

“Independenţa

Economică”.
13. Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză
14. Alte competenţe: abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, profesionalism,
responsabilitate, abilitatea de adaptare la diverse medii profesionale
15. Specializări şi calificări:
Conform Anexei
16. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în programe/proiecte
naţionale/internaţionale (cele mai recente):
Programul/Proiectul

Funcţia

Proiect POS-DRU
Membru în echipa
31541/01.10.2009, Modernizarea
de cercetare
educaţiei academice prin
introducerea unui sistem informatic
pentru managementul

Perioada
2010-2013

universităţilor româneşti - SIMUR
POS-DRU / 89/15/5/56287,
Programe postdoctorale în
avangarda cercetării de excelenţă
în tehnologiile societăţii
informaţionale şi dezvoltarea de
produse şi procese inovative

Membru în echipa
de cercetare

2011-2012

Proiect CNCSIS (PN2- Idei) între
Academia de Studii Economice şi
CNCSIS, cod 820, nr.
437/1.10.2007, Soluţii informatice
de asistare a procesului decizional
şi pentru dezvoltarea
managementului bazat pe
cunoştinţe în instituţiile publice

Director de
proiect

2007-2010

Grant CNCSIS (tip A) între
Academia de Studii Economice şi
CNCSIS, cod CNCSIS 1118, nr.
27662/14.03.2005, Tehnologii
informatice pentru integrarea
sistemelor instituţiilor publice

Director de
proiect

2005-2007

Grant CNCSIS (tip A) între
Membru în echipa
Academia de Studii Economice şi
de cercetare
CNCSIS, cod CNCSIS 1112, nr.
27662/4.03.2005, Interferenţa
tehnologiei BD cu platforma Java în
arhitectura Grid Computing

2005-2007

The Implementation of PROGIS’
G.I.S. solutions in Romania.
Research contract no.
961/23.02.2006 between The
Academic of Economic Studies and
PROGIS AG SOFTWARE, Villach,
Austria

Director de
proiect

2006-2007

Soluţii economice şi informatice
pentru inteligenţa afacerii, Contract
de cercetare tema 24, cod 189
CNCSIS între Academia de Studii
Economice şi CNCSIS

Director de
proiect

2001-2003

Director de
Cercetări privind proiectarea
proiect
sistemelor suport de decizie
orientate pe date pentru piaţa
imobiliară, GRANT nr.
501/07.06.2000 între Academia de
Studii Economice şi ANSTI, Orizont
2000

2000-2001

17. Alte menţiuni:
•

Expert evaluator la CNCSIS;

• Director al programului de MASTER “Baze de date – suport pentru afaceri” din anul
2004;
•

Şeful colectivului de Baze de Date

•

Profesor asociat la Centrul de Perfecţionare al Institutului Naţional de Statistică (2005);

•

Conducator de doctorat (1999).

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

Data completării: 07.02.2013

Notă:
Studiile, experienţa profesională şi lista lucrărilor elaborate/publicate trebuie fie completate in ordine
invers cronologică.

