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Curriculum 

Vitae  

 

 

  

Informaţii personale    

Nume/ Prenume   NĂSTASE Floarea 

Adresa  Bucureşti,  România  

Telefon  Fix:    (40-21) 319 19 00 int. 334 sau 336 (serviciu) 

Mobil:  

Fax(uri)   

E-mail  nastasef@ase.ro  
    

Naţionalitate  Română   
    

Data naşterii  1952 
    

Sex  Feminin  
    

 

Experienţa 

profesională  

  

    

Perioada (de la – până la) 2000 – prezent 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice - Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 

Informatică Economică; Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti  

Website: http://www.ase.ro 

 

Funcţia sau postul 

ocupat  

Profesor universitar titular la Departamentul de Informatică și Cibernetică 

Economică 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Activitate didactică în cadrul cursurilor de licență, master şi şcoală doctorală la 

disciplinele: Bazele tehnologiei informaţiei, Sisteme de calcul şi operare, Reţele 

de calculatoare, Tehnologii Web, Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, 

Tehnologii ale afacerilor electronice, Afaceri electronice, Auditul sistemelor de 

afaceri, Economia digitală   

Activitate de de cercetare in domeniile (participarea la contracte naţionale în 

calitate de director sau membru  în echipa de cercetare): Managementul modern al 

întreprinderii, Integrarea proceselor de e-business în economia digitală, 

Securitatea şi auditul sistemelor informatice, Securitatea afacerilor electronice, 

Sisteme integrate pentru utilizatori mobili  

Publicarea de articole/studii şi cărţi; 

Participarea la conferinţe de specialitate 

http://www.ase.ro/
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Implicarea în organizarea Conferințelor Internaționale de Informatică Economică 

Coordonare teze de doctorat, lucrari de disertaţie / licenţă, participarea in 

comisii de indrumare doctoranzi ;  

2001-2010: Coordonare master e-Business 

2003-prezent: Conducător de doctorat în domeniul “Ştiinţe economice” – 

Informatică Economică 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  
 Invăţământ economic 

 

Perioada (de la – până la) 1997 – 2000/1993 – 1997 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice - Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 

Informatică Economică; Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti  

 

Funcţia sau postul 

ocupat  
Conferenţiar/ Lector universitar titular la Catedra de Informatică Economică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Activitate didactică (disciplinele: ”Sisteme de calcul şi operare”, 

“Teleinformatică”), de cercetare, publicarea de articole şi cărţi, participarea la 

conferinţe de specialitate, coordonare lucrări de licenţă. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  
Invăţământ economic 

  

Perioada (de la – până la) 1990 – 1993 

  

  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice - Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 

Informatică Economică; Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti  

Funcţia sau postul 

ocupat  
Asistent universitar titular la Catedra de Informatică Economică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Activitate didactică (disciplinele: “Sisteme electronice de calcul ”, “Sisteme de 

operare”), de cercetare, publicarea de articole, participarea la conferinţe de 

specialitate. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  
Invăţământ economic 

  

Perioada (de la – până la) 1976 – 1990 

Numele şi adresa 

angajatorului 

I.C.E Felix- Fabrica de Calculatoare Electronice; str Ing. G. Constantinescu, nr.2, 

sector 2, Bucureşti 

Funcţia sau postul 

ocupat  

inginer 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

- productie, proiectare şi dezvoltare subansamble ale calculatoarelor din familia 

FELIX şi CORAL 

- proiectare a sistemului FELIX 5000 

- activitate didactica în liceul Iulia Haşdeu din Bucureşti (predat discipline de 

informatică) 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

Producţia de calculatoare 

  

Educaţie şi formare    

    

Perioada  

  

octombrie 1971- iunie 1976 
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Calificarea/ Diploma 

obţinută   

  

Inginer  

specializarea: Automatică  

Discipline principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline de specialitate 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/ 

furnizorului de formare  

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti – Facultatea de Automatică  

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională  

ISCED 5    

Perioada   Iunie -septembrie 1990 

 

Calificarea/ Diploma 

obţinută 

  

Certificat pentru definitivarea în învăţământ  

Discipline principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobândite  

Specializarea în predarea disciplinelor de informatică, organizarea materiei, 

comunicarea cu elevii,elaborarea unor strategii de instruire. 

  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/ 

furnizorului de formare 

 

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti – Facultatea de Automatică   

Perioada 

   

1990 - 1996 

Calificarea/ Diploma 

obţinută  

  

  

Doctor inginer cu teza “Modele şi algoritmi privind optimizarea utilizării 

resurselor într-o reţea de calculatoare” 

Discipline principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobândite  

 

Arhitectura reţelelor de calculatoare, modelarea reţelelor, metode de optimizare  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/ 

furnizorului de formare  

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din Academia de 

Studii Economice din Bucureşti - studiile doctorale 

 

Facultatea de Automatică, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti – susținerea 

publică a tezei de doctorat 

Perioada  

  

2000 (august, septembrie) 

Calificarea/ Diploma 

obţinută   

  

Diploma de absolvire 

Discipline principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobândite  

Tehnologii ale reţelelor şi Administrare Netware 5.1 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/ 

furnizorului de formare 

  

Centrul de educare Omnilogic BGS- Romania 
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Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză B1 
Utilizator 

independent  
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independen

t  
B1 

Utilizator 

independent  

Limba engleză A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 

    

 

Competenţe şi abilităţi 

sociale  

 

Capacitatea de comunicare si convingere, când este cazul, prin argumente 

Capacitate de evaluare obiectivă a studentilor sau a diverselor situaţii 

Capacitatea de lucru în echipă, în calitate de coordonator sau coordonat 

Preocuparea pentru pregătirea profesională 

 

    

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice  

Abilitatea de planificare a sarcinilor 

Competențe de organizare și lucru în  echipă - coordonarea activităților de 

cercetare în proiectele câstigate prin competiţie (în calitate de director) 

 

    

Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 

calculatorului  

Arhitectura sistemelor de calcul: hardware – UCP, RAM/ROM, echipamente de 

intrare/ieşire/stocare; limbaj de asamblare; sisteme de operare - DOS, Windows, 

Unix  

Tehnologii web: HTML/XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP/ADO 

Tehnologii pentru afaceri electronice: XML, XSL, standardele ebXML, 

platforma .NET 

Reţele de calculatoare: arhitecturi; protocoale – HTTP, FTP, SNMP, SMTP, 

POP3, DNS, UDP, TCP, RTCP, IP, PPP, norme pentru reţele IEEE 802.3, 

802.5, 802.11;  securitatea 

Utilizare calculator: Word, Excel, PowerPoint, NetMeeting, TeamViewer etc. 

    

Permis de conducere  Categoria B  

  

Mențiuni suplimentare  Membră a asociaţiei profesionale INFOREC 

 Premiul "Petre S. Aurelian" pe anul 2006, decernat de Academia Română 

(2008), acordat lucrării – Gh. Roşca, B. Ghilic-Micu, M. Stoica 

(coordonatori), Informatica – Societatea informaţională. E-serviciile, 

[Năstase Floarea, Afaceri electronice],  Ed. Economică, Bucureşti, pp. 107-

142, 2006, ISBN (10) 973-709-266-X, ISBN (13) 978-973-709-266-3  

 

 În 2008 s-a acordat premiul II pentru lucrarea Auditul şi controlul sistemelor 

informaţionale, Năstase P. (coordonator), Stanciu V., Eden A., Năstase F., 

Popescu G., Gheorghe M., Băbeanu D., Boldeanu D., Gavrilă A., Editura 

Economică, 2007, din partea Asociației Facultăților de Economie din 

România, pentru literatură de specialitate economică.  

 

 În anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 şi 2005 am primit “Diploma Nicolae 

Georgescu-Roegen”, decernată în ASE, pentru rezultate obţinute în 

activitatea de cercetare ştiinţifică economică. 

 

 

16 martie  2016 

  
 


