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INFORMAŢII 
PERSONALE 

BOLOGA  ANA-RAMONA  
 

  

Bucuresti, Romania 

 

 Ramona.bologa@ie.ase.ro  

 

Yahoo: i94lar, Skype:  ramonabologa 

Sexul F | Data naşterii 10.02.1976 | Naţionalitatea romana  
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

  

Feb. 2019 - Prezent Profesor universitar 

 Academia de Studii Economice Bucuresti, Departamentul de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica, http://dice.ase.ro  

 ▪ Predare cursuri si seminarii Sisteme informatice integrate – coordonator 
disciplina, Business Intelligence, Informatica economica, Inteligenta 
afacerii 

▪ Elaborare de materiale didactice  

▪ Participări la elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare 
instituţionale şi internaţionale 

▪ Elaborarea documentatiei pentru pregatire acreditare program de 
masterat 

▪ Publicare articole in reviste de specialitate 

 Tipul sau sectorul de activitate  Activitate didactică, de cercetare şi 
stiinţifică 

Sept. 2013 – Feb. 2019  Conferentiar universitar 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Departamentul de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica, http://dice.ase.ro  

▪ Predare cursuri si seminarii Sisteme informatice integrate – coordonator 
disciplina, Business Intelligence, Informatica economica, Inteligenta 
afacerii 

▪ Elaborare de materiale didactice  

▪ Participări la elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare 
instituţionale şi internaţionale 

▪ Elaborarea documentatiei pentru pregatire acreditare program de 
masterat 

▪ Publicare articole in reviste de specialitate 

Tipul sau sectorul de activitate  Activitate didactică, de cercetare şi 
stiinţifică 

Febr. 2007 - Sept. 2013 Lector universitar 

Academia de Studii Economice Bucuresti,  Facultatea de Cibernetica, 

http://dice.ase.ro/
http://dice.ase.ro/
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Statistica si Informatica Economica , Catedra Informatica Economica, 
csie.ase.ro 

▪ Predare cursuri si seminarii Sisteme informatice integrate – ERP, 
Proiectarea sistemelor informatice, Pachete software, Baze de date,  
Business Intelligence 

▪ Secretar stiintific program master Sisteme informatice pentru 
managementul resureselor si proceselor economice - SIMPRE 

▪ Elaborare de materiale didactice  

▪ Participări la proiecte de cercetare instituţionale şi internaţionale (vezi 
Anexa 2) 

▪ Publicare articole in reviste de specialitate 

▪ Participări la manifestări ştiinţifice si perfecţionări metodico/didactice  în 
domeniu 

Tipul sau sectorul de activitate   Activitate didactică, de cercetare şi 
stiinţifică   

Febr. 2002 - Febr. 2007  Asistent universitar  

Academia de Studii Economice Bucuresti,  Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica , Catedra Informatica Economica, 
csie.ase.ro 

▪ Activitati de cercetare specifice studiilor doctorale, finalizat ein 2006 prin 
obtinerea titlului de Doctor in stiinte economice 

▪ Activitati in cadrul disciplinelor Inteligenţă artificială şi sisteme expert, 
Proiectarea sistemelor informatice Baze de date, Sisteme de gestiune a 
bazelor de date, Business Intelligence 

▪ Participări la proiecte de cercetare instituţionale şi internaţionale (vezi 
Anexa 2) 

▪ Publicare articole in reviste de specialitate 

▪ Participări la manifestări ştiinţifice si perfecţionări metodico/didactice  în 
domeniu 

Tipul sau sectorul de activitate  Activitate didactică, de cercetare şi 
stiinţifică   

Febr. 2000 – Febr. 2002  Preparator universitar  

Academia de Studii Economice Bucuresti,  Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica , Catedra Informatica Economica, 
csie.ase.ro 

▪ Activitati in cadrul disciplinelor Inteligenţă artificială şi sisteme expert, 
Sisteme expert pentru statistică, Data mining, Managementul proiectelor 
informatice 

▪ Secretar stiintific program master Managementul informatizat al 
proiectelor 

▪ Publicare articole in reviste de specialitate 

▪ Participări la manifestări ştiinţifice si perfecţionări metodico/didactice  în 
domeniu 

Tipul sau sectorul de activitate  Activitate didactică, de cercetare şi 
stiinţifică   

http://dice.ase.ro/
http://dice.ase.ro/
http://dice.ase.ro/
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EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE   

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

Iul.  2018 

 

 

 

 

Nov.  2000 - Iulie 2006  

Abilitare in domeniul Informatica economica 
Academia de Studii Economice Bucuresti, prin O.M.3844 / 
04.06.2018 
Titlul tezei de abilitare: „Impactul noilor tehnologii informatice 
asupra sistemelor informatice pentru afaceri” 
 
Doctor in stiinte economice  

 

Academia de Studii Economice Bucuresti, prin O.M. nr. 632 /21.03.2007  

Titlul tezei de  doctorat: “ Tehnologia agenţilor software în mediul de 
afaceri” 

 

Oct. 1999 - Iulie 2000 Diploma studii aprofundate,  specializarea “Managementul 
Sistemelor Informatice” 

 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica 

  

Oct 1994-iulie 1999 Licentiat in economie, specializarea Informatica economica  

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica 

 

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2  C1  B2  B2  
  

Germana B1  B1  A1  A1  B1 
  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 
comunicare  

▪ O bună capacitate de comunicare; competenţe interculturale, formate  şi 
dezvoltate printr-o lungă şi diversificată experienţă de lucru cu 
studenţii/elevii şi colegii de profesie din diverse instituţii de învăţământ, cu 
prilejul participării la perfecţionări didactice, la derularea proiectelor 
internaţionale spirit de echipă    
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Spirit organizatoric necesar unei bune desfăşurari a activităţii didactice 
in mediul unversitar, experienta ca secretar stiintific al masteratelor  
Sisteme informatice pentru managementul resureselor si proceselor 
economice – SIMPRE si Managementul informatizat al proiectelor 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

Director/responsabil - proiecte internationale 
▪ POSDRU/56/1.2./S/31541 Modernizarea educaţiei academice prin 

introducerea unui sistem informatic pentru managementul 
universităţilor româneşti – SIMUR, Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1. 
Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi 
societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie: 1.2. 
Calitate în învăţământul superior, numar contract 31541/01.10.2009, 
beneficiar ASE Bucuresti, director Gh Sabau - asistent proiect 
 

Director/responsabil - proiecte nationale 
▪ CNCSIS 692 – Sistem multiagent pentru constituirea intreprinderilor 

virtuale –2003-2004,  nr contract: 33400/29.06.2004, director proiect 
 

Membru in echipa - proiecte internationale 
▪ GRANT 190 CNFIS (contract cu Banca Mondială): Dezvoltarea şi 

modernizarea sistemului educaţiei permanente din ASE prin 
introducerea unor programe de instruire la distanţă în managementul 
proiectelor , 2000-2002, director Gh. Sabau, membru în echipa de 
cercetare 
 

Membru in echipa - proiecte nationale 
▪ POSDRU/156/1.2/G/137499, "Dezvoltarea si modernizarea curriculei 

in domeniul informaticii economice(DEZIE)" ,Programul Operational 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
Beneficiar: CyberKnowledge Club, 2014-2015, director Razvan 
BOLOGA 

▪ POSDRU/161/2.1/G/138408, "INFOSTART – ÎNCEPUTUL CARIEREI 
TALE ÎN IT", Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007– 2013, Beneficiar: ASE Bucuresti, 2014-
2015, director Catalin BOJA 

▪ CNCSIS ID_863, PN II, Solutii informatice integrate pentru asigurarea 
unui management performant in universitatile romanesti, 2007-2010, 
contract nr 269/1.10.2007, director Gh. Sabau 

▪ CNCSIS  1118 Tehnologii informatice pentru integrarea sistemelor 
institutiilor publice, 2005-2006, director Ion Lungu 

▪ CNCSIS  1100 Tehnologii de dezvoltare de noi tipuri de aplicatii in 
mediul Internet pentru  succesul afacerilor, 2005-2006, director Gh. 
Sabau 

▪ CERES proiect prioritar Tinerii şi decizia la diferite nivele, 2002-2003, 
director C.N. Bodea 

 

Competenţe informatice  ▪ Solutii pentru intreprindrei: SAP (logistica) si Oracle E-Business Suite 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

  

 
 

(financiar), Instrumente de Business Intelligence (Oracle Hyperion, Qlick 
View); SGBD – Oracle, MySQL; Instrumente pentru management de 
proiecte: Microsoft  Projects, Primavera; Instrumente de modelare: Visio, 
Rational Rose; Proiectare site-uri Web; Instrumente programare – Visual 
C++; pachetul MS Office 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

Publicaţii 

 

 

Distinctii 

 

 

 

 

 

 

 

Afilieri 

 

 

 

 

 

Recenzor pentru reviste 
stiintifice 

 

 

 

7.12.2020 

 

 

 

 

▪ Peste 20 de articole publicate in reviste de specialitate, peste 20 de 
participari la conferinte internationale, 10 carti si cursuri universitare 

 

▪ 2001, 2002, 2003 - Diploma de Lauda – pentru debut in cercetare, 
Academia de Studii Economice 

▪ 2003 - diploma aniversara “35 de ani de Invatamant Superior de 
Informatica Economica” pentru merite deosebite in dezvoltarea acestei 
specializari 

▪ 2004 - Diploma de Georgescu Roegen – pentru debut in cercetare, 
Academia de Studii Economice 

▪ 2018 -  Diploma de Georgescu Roegen – pentru cercetare stiintifica de 
excelenta 

 

▪ Membru fondator Project Management Romania (din 2001) 

▪ Membru INFOREC - Asociatia pentru Promovarea Invatamantului de 
Informatica Economica (din 2002) 

▪ Membru al Centrului de Cercetări în Managementul Proiectelor şi Inovare 
Tehnologică (PMFORUM) , director centru prof. univ. dr. Constanţa-
Nicoleta BODEA, 
http://www.pmforum.ase.ro/Opt_Meniu_lateral/Functionare/Membri.htm 

▪ Recenzor revista Database System Journal 
http://dbjournal.ro/reviewers.html  

 

http://www.pmforum.ase.ro/Opt_Meniu_lateral/Functionare/Membri.htm
http://dbjournal.ro/reviewers.html

