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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STOICA, Marian  

Adresă(e) București, Sector 2, România  

Telefon(oane) 021-319.19.00, 01 – int. 197 

Fax(uri) 021-319.19.66 

E-mail(uri) marians@ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 04.01.1974 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, coordonator de doctorat în domeniul Informatică Economică din 2010 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, seminarizare şi cercetare ştiinţifică la Departamentul de Informatică și Cibernetică 
Economică, colectivul Programarea calculatoarelor, discipline precum Bazele programării 
calculatoarelor, Sisteme informaţionale economice (titular de disciplină), Management informaţional în 
proiecte, Sisteme informaționale pentru conducere (titular de disciplină), Tehnologii informatice pentru 
organizații virtuale (titular de disciplină) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare științifică 

Perioada 2006 - 2007  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, seminarizare şi cercetare ştiinţifică la Catedra de Informatică Economică, colectivul 
Programarea calculatoarelor, discipline precum Bazele programării calculatoarelor, Algoritmi în 
programare, Sisteme informaţionale economice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare științifică 

Perioada 2002 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, seminarizare şi cercetare ştiinţifică la Catedra de Informatică Economică, colectivul 
Programarea calculatoarelor, discipline precum Bazele programării calculatoarelor, Algoritmi în 
programare, Programarea calculatoarelor, Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare științifică 

Perioada 2000 - 2002  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare şi cercetare ştiinţifică la Catedra de Informatică Economică, colectivul Programarea 
calculatoarelor, discipline precum Bazele programării calculatoarelor, Algoritmi în programare, 
Programarea calculatoarelor 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare științifică 

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare şi cercetare ştiinţifică la Catedra de Informatică Economică, colectivul Programarea 
calculatoarelor, discipline precum Bazele programării calculatoarelor, Algoritmi în programare, 
Programarea calculatoarelor 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare științifică 

Perioada 1998 - 1999  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific debutant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică la Departamentul de Cercetări Economice în cadrul proiectului de cercetare cu 
tema Cercetări privind realizarea unui instrument pentru asistarea activităţii decizionale de înscriere la 
Cota Oficială a B.V.B. a societăţilor comerciale, cod 1253,198/1996, beneficiar MCT 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Perioada Iunie 2004 – Aprilie 2012  

Funcţia sau postul ocupat Şef Compartiment Achiziţii Publice, Academia de Studii Economice din București 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul activităţii Compartimentului de Achiziții Publice - CAP (birourile de achiziții produse, 
achiziții servicii și lucrări, monitorizare-raportare și depozitul central): 
- Elaborarea planului anual de achiziții publice 
- Întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli aferent CAP 
- Elaborarea, controlul și verificarea documentațiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziții 

publice de la nivel instituțional (ASE București) 
- Elaborarea, controlul și verificarea documentațiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziții 

publice de la nivelul proiectelor cu finanțare europeană (peste 20 de proiecte de tip POSDRU, 
POTCA, SMIS etc.) 

- Participarea (de cele mai multe ori în calitate de președinte) în cadrul comisiilor de evaluare și 
atribuire a contractelor aferente procedurilor de achiziții publice 

 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Pţa. Romană nr. 6, sect. 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Achiziţii publice în sectorul bugetar: elaborare, control și verificare documentații de atribuire, operare 
pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP, controlul procedurilor de achiziții conform 
nomenclatorului european de coduri CPV în achiziții publice, participare în comisii de evaluare și 
atribuire a contractelor de achiziții publice prin proceduri de cerere de oferte, licitații deschise, 
negocieri directe, acorduri cadru etc. 

  

Educaţie şi formare  

Studii postuniversitare 2010, Stagiu de pregătire post-universitară, domeniul Management universitar 
2010, Stagiu de pregătire post-universitară, domeniul Managementul educaţiei la distanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Studii doctorale 1998 – 2002, Stagiu de pregătire doctorală  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în ştiinţe economice, seria C, nr. 0000323, OM 4900/11.11.2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe economice, domeniul Cibernetică şi Statistică Economică 
Titlul tezei: Forme de muncă și activități în societatea informațională – susținere Aprilie 2002, OMEC 
4900/11.11.2002 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD. 
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Studii aprofundate (masterat) 1997 – 1998, Studii superioare de aprofundare, specializarea Sisteme Informaţionale pentru 
Management, Diploma de studii aprofundate 

Studii universitare de licență 1992 – 1997, Studii superioare universitare, Diploma de licenţă, seria P, nr. 0126094 
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea Informatică Economică 
Academia de Studii Economice Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Managementul activităților specifice domeniului de achiziții publice prin fonduri bugetare proprii și 
fonduri europene 
Manager Senior de Proiect Certificat Nivel IPMA B de către PMR - Certificat în conformitate cu 
Reglementările PMR-Cert şi IPMA Competence Baseline (ICB V 3.0), validate de International Project 
Management Association 
Premiul Academiei Române Petre S. Aurelian pentru lucrarea Informatica. Societatea Informaţională. 
E-serviciile, decernat în decembrie 2008 pentru anul 2006 
Membru IEEE 2010, No.: 90775515, www.ieee.org 
Membru în Consiliul Profesoral al Facultății CSIE, legislaturile 2008-2012, 2012-2016 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   B2  B2  C1  B2  B1 

Limba   B1  B2  B2  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, comunicare, capacitate de adaptare 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de organizare, planificare, sintetizare, conducere 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentului informatic în toate domeniile de activitate 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Foarte bune 

Competenţe şi aptitudini artistice Ergonomie vizuală, design ornamental 

Alte competenţe şi aptitudini Pescuit sportiv, Tenis de câmp, Fotbal 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe: Prof.univ.dr. Bogdan GHILIC-MICU ghilic@ase.ro, Prof.univ.dr. Constanța BODEA 
bodea@pm.org.ro  

Ultima evaluare ASE Nov. 2020, calificativul „Foarte Bine” 

Data 25.11.2020 

Semnătura  

  

 

http://www.ieee.org/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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