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INFORMAŢII PERSONALE Codrin-Florentin NISIOIU 

 

 

 Drumul Taberei, sector 6, BUCUREŞTI, România 

 Mobil: 07666XXXXX 

 codrin.nisioiu@ie.ase.ro 

 

Skype ID : nisioiucodrin   

Sexul M | Data naşterii 26/06/1979 | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Membru in Biroul Executiv al FNS ALMA MATER   

Octombrie 2012 – prezent Lector Universitar Dr. 

Academia de Studii Economice Bucureşti, România, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 
Informatică Economică, Cale Dorobanti, nr. 15-17, Sector 1, București, www.csie.ase.ro 

▪ Titular de curs  Bazele Programării Calculatoarelor(1 serie) 

▪ Titular seminarii de Sisteme Informaţionale Economice, Programare Evolutiva si Algoritmi Genetici, 
Bazele Programării Calculatoarelor, Practică Pedagogică; 

▪ Activitate de cercetare în domeniul e-guvernării, interoperabilitate, cloud computing, 

▪ Coordonare lucrari de licență și dizertații 
Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 
 

Iulie 2010 – Iulie 2012 Cercetător în Management pentru proiectul “Bulgarian-Romanian Area Identities: A 
Neighbourhood Study(BRAINS)”  

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piața Romană, nr. 6, sector 1, 010374, www.ase.ro 

▪ Analiza și propunerea alegerii instrumentului informatic optim pentru realizarea harților GIS necesare 
proiectului 

▪ Realizarea hărților GIS aferente datelor furnizate de colegii statisticieni implicați în proiect 
Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 
 

 Septembrie 2010 – Februarie 
2011 

Expert  de specialitate IT (tip A) în cadrul proiectului strategic “Registrul Matricol Unic” 

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare 
(UEFISCSU),  Str. Mendeleev , nr. 21-25 , sector 1 ,  București,  010362 ,   www.uefiscdi.gov.ro 

• Asigurarea expertizei de specialitate necesare activităților desfășurate  în cadrul proiectului, 
privind dezvoltarea sistemului informatic integrat  

Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 
 

Februarie 2010  - Aprilie 2012 Expert Programe pregatire practica în cadrul proiectului POSDRU/60/2.1/S/20143 

SC EDU-TIM CONSULTANTA EUROPEANA, Str. Ion Campineanu, nr. 12, sector 1 , București, 
010036 

http://www.brie.ase.ro/BRAINS/en/default.html
http://www.rei.gov.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  
 

• Realizarea documentării referitoare la planurile de învățământ, planurile cadru, specificațiile 
stagiilor de practică pentru preuniversitar și învățământ superior; 

• Întocmirea draftului fișei de practică și a ghidului de practică; 

• Realizarea documentării bazei legislative referitoare la stagiile de practică   

• Propunerea unor criterii de selecție pentru realizarea modulului electronic al practicii și a 
suplimentului profesional la CV din cadrul Bazei de Date Naționale a Practicii Scolare si 
Universitare realizate în cadrul proeictului. 

• Contribuții specifice în cadrul Strategiei de conștientizare și mediatizare 
Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 
 

Septembrie  2009 – Ianuarie  
2010 

Expert comunicare & IT în cadrul proiectului POSDRU/1/1.1/S/8 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piața Romană, nr. 6, sector 1, 010374, www.ase.ro  

• Realizarea materialelor publicitare ale proiectului; 

• Realizarea și actualizarea Bazei de Date a proiectului; 

• Consilierea și informarea membrilor echipei cu privire la modalitatea de utilizare a bazei de date; 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 
 

Februarie  2006 – Decembrie 
2008  

Expert  în Educație (tip I A) 
Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi 
Social – ACPART, București, Bulevardul Schitu Măgureanu, nr. 1, et. 3, sector 5  

• Analiză, Design sistem şi Modelarea Cazurilor de Utilizare pentru Registrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior(RNCIS) 

• Consultanţă în Informatică în proiectele pilot transnaţionale ale Agenţiei (proiecte Leonardo Da 
Vinci şi Minerva) 

• Consultanţă, instalare şi configurare, personalizare, integrare, management şi administrarea 
eConţinuturilor folosind CMS-uri(Joomla, Mambo, Typo3) 

• Participare la organizarea şi susţinerea Şcolii de Vară UNIversitate în SOcietate – UNISO 2006   
Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie – Calificări în Învăţământul Superior 
 

Februarie 2006 – Septembrie 
2012 

 
 
 
 
 

Noiembrie 2003 – Februarie 2006 
 

Asistent universitar 
Academia de Studii Economice Bucureşti, România, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi 
Informatică Economică, Cale Dorobanti, nr. 15-17, Sector 1, București, www.ase.ro 

• Titular seminarii de Sisteme Informaţionale Economice, Algoritmi în Programare, Construcţie şi 
Depanare PC, Bazele Programării Calculatoarelor, Informatica Economică; 

• Activitate de cercetare în domeniul e-guvernării, e-servicii şi e-learning 
Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie  
 

  Preparator universitar 

 Universitatea "Dunărea de Jos", Facultatea de Ştiinţe Economice , Str. Nicolae Balcescu, nr. 59-61, 
Galaţi 

 • Titular seminarii de Programarea Calculatoarelor, Arhitectura Calculatoarelor, Programare Java 

• Activitate de cercetare in domeniul e-learnig, ilab-acces de la distanta al echipamentelor din 
laboratoare  

• Coordonare practica de specialitate a studentilor 
 Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 

 
Septembrie 2002 – Septembrie 

2003 
 

  Senior Programmer 

 
Sc TCInf. SA(partener în cadrul proiectul INFOSOC), Str. Anghel Saligny 117, Galaţi 
 • Design, implementare şi managementul clientului pentru iLab realizat în proiectul INFOSOC - 

"Realizarea unui laborator virtual petru trainning aplicativ academic" 
 Tipul sau sectorul de activitate  IT&C 
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COMPETENΤE PERSONALE 

  
  

 

Februarie 2011(40h) Certificat de Formator de Formatori Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 

cunoaşteţi  

SC Info Educatia SRL 

 

2005-2011 Diplomă de doctor în domeniul Cibernetică și Statistică Economică Nivelul 8 EQF 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 

Iunie 2010(16h) Cetificat de absolvire a cursului de Management al Educației la distanță Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 

cunoaşteţi  
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 

Iunie 2007 (4.06.2007 - 
17.06.2007) 

ERASMUS Staff Mobility – Formare în asigurarea calității și a calificărilor în 
învățământul superiorTraining în cadrul proiectului RO/2006/97041/EX "Experts 
training in the field of quality assurance and qualifications in higher education" 

Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 

cunoaşteţi  

Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

2003 - 2005 Masterat în Sisteme Informaționale Economice Nivelul 7 EQF  

Universitatea "Dunărea de Jos", Facultatea de Ştiinţe Economice,  Galaţi 

 
 
 

1998 – 2003 
 
 
 
 
 
 

 1994 – 1998 
 

Diplomă de inginer în Știința Sistemelor și a Calculatoarelor Nivelul 6 EQF  

Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi, Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor, 
profilul - Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor 

 

Diplomă de bacalaureat 

 Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”, Galați 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză C1 C1 A1 A1 B1 

Engleză                C1               C1 C1 C1                C2 

Italiană B1 B2 A2 A1 B1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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Competenţe de comunicare  ▪ Abilități de comunicare foarte bune formate în urma practicării profesiei de cadru didactic universitar, 
trainer, formator de formatori.   

▪ Participarea ca expert în educație la numeroase conferințe, workshop-uri, reuniuni, grupuri de lucru 
naționale și internaționale unde a trebuit sa susțin diverse prezentări sau să argumentez aspecte 
legate de domeniul meu de pregătire. 

▪ Capacitatea de adaptare la medii multiculturale obţinută prin experienţa acumulată în cadrul 
proiectelor transnaţionale în care am fost membru. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Spirit organizatoric obţinut prin experienţa acumulată în pregătirea şi realizarea evenimentelor – 
universitate de vară(UNISO 2006), workshop-uri în cadrul ACPART/ANC, evenimente de deschidere 
şi conferinţe la care catedra/departamentul din care fac parte – Informatică Economică/Informatică si 
Cibernetică Economică a fost organizator sau co-organizator. 

▪ Experienţă bună a managementului echipei acumulată prin : pregătirea şi realizarea (teamleader 
taskforce ASE) activităţilor necesare deschiderii Centrului de Studii Avansate pentru Servicii 
Electronice (e-CAESAR), întreaga echipă având ca manager instituțional pe d-ul prof. univ. dr. Pavel 
Năstase, pregătirea şi realizarea documentelor necesare acreditării programului de Licenţă Bologna 
Informatică Economică (2007)  şi a Masterului Ştiinţific (Aprofundare) (2007, 2013, 2018) Informatică 
Economică (teamleader împreună cu asist. univ.drd.Iuliana Botha, întreaga echipă având ca 
manager directorul de departament) si a domenilului de doctorat  Informatică Economică, pregătirea 
şi realizarea documentelor necesare negocierii Contractului Colectiv de Munca la nivel de 
Universitate (membru al echipei de negociere din partea Academica A.S.E(2014) si coordonator al 
echipei de negociere din partea Academica A.S.E(2016, 2018)). 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ O bună cunoaştere a management informaţiei şi  a conţinuturilor (am fost manager de conţinut 
pentru CMS-urile e-CAESAR, ACPART, UNISO). 

▪ O bună cunoaştere a conceptelor şi instrumentelor necesare consultanţei, trainingului de instructori, 
instalării şi configurări,  personalizări, integrări, managementul şi administrării  LCMS (sunt 
administrator şi trainer pentru soluţia de e-learning folosită la seminariile de Sisteme Informaţionale 
Economice şi Bazele Programării Calculatoarelor).  

▪ O bună cunoaştere a modului de dezvoltare de arhitecturi informaţionale(am fost responsabil 
împreună cu echipa de realizarea conceptulă a arhitecturii RNCIS). 

▪ O bună cunoaştere a instrumentelor necesare creării şi dezvoltării de e-comunităţi de practicieni 
(sunt administrator şi trainer pentru soluţia de lucru colaborativ ce a fost folosită de taskforce ASE din 
cadrul e-CAESAR, am fost responsabil de această componentă şi în cadrul portalelor europene  
EUROPORTIC şi e-Forminfo). 

▪ O bună cunoaştere a conceptelor şi instrumentelor necesare consultanţei, trainingului de instructori, 
instalării şi configurări,  personalizări, integrări, managementul şi administrării eConţinuturilor folosind 
CMS(Joomla, Mambo, Typo3) (am fost administrator şi manager de conţinut în cadrul portalelor 
europene  EUROPORTIC şi e-Forminfo, precum şi e-CAESAR). 

▪ O bună cunoaştere a conceptelor şi instrumentelor necesare analizei şi designului sistemelor IT 
folosind UML (am fost responsabil de realizarea cazurilor de utilizare a soluţiei informatice ce 
implementează RNCIS). 
 

Competenţe informatice  ▪ O bună stăpânire a limbajelor de programare Java, C#(incepator), C/C++, Pascal. 

▪ O bună stăpânire a uneltelor de administrarea retelelor Windows de dimensiune mica si medie. 

▪ O bună stăpânire a conceptelor şi instrumentelor de instalarea, configurarea, personalizarea, 
integrarea, managementul reţelor Windows. 

▪ O bună stăpânire a conceptelor şi instrumentelor pentru managementul şi personalizarea reţelelor 
Unix/Linux. 

Alte competenţe  ▪ Pasionat de bricolaj, fotografie, astrologie, decoraţiuni interioare  

Permis de conducere  - 
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ANEXE 

  
 

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

- Sunt membru al asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul meu de activitate și  
cercetare: 

• AIS - din 2012  

• IEEE CS – din 2008 

• ACM - din 2007 

• Inforec – din 2005  
- Am fost membru (2012-2014) al Council of European Chapter Leaders(CECL) al Europe ACM 
- Am fost Chair (2013-2014) al Romanian Professional Chapter of ACM, trezorier (2012-2013) 
- Sunt Faculty Sponsor pentru Bucharest University of Economic Studies Student Chapter of 

ACM -  http://asestudentchapter.acm.org/  
- Sunt Coordonator Educational al Microsoft Stundent Partners @ ASE -  

https://microsoft.ase.ro/Team/Team 
- Sunt membru al Centrului de Excelență ECO-INFOSOC  
- Am fost teamleader al taskforce-ului ASE pentru dezvoltarea Centrului - e-CAESAR (Center for 

Advanced Studies on Electronic Studies)  
- Am fost trainer certificat pentru: 

• Programul Manager XXI – Modulul TIC 

• Proiectul POSDRU 1/1.1/S/8  
- Am fost evaluator in cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63908 
- Sunt membru al comunităților:  

o IFIP WG 8.5 – Information Systems in Public Administation 
o eGov Community 
o AIS SIG eGOV 
o STC eGOV al IEEE CS 
o Semantic Interoperability Centre Europe 

- Reviewer al  HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES(HICSS) 47, 
48 ( conferință de tip A din domeniul Information Systems conform listei  de conferințe ERA 2010) 

 

 - copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; recomandări de la locul de muncă; contribuție 
științifică completă - Disponibile la cerere  

http://asestudentchapter.acm.org/
https://microsoft.ase.ro/Team/Team


Memoriu de Activitate Sindicala 

• Am transparentizat si schimbat modul prin care informatia sindicala (de la nivel local si 

de la nivelul Federatiei) ajunge la membrii sai folosind mijloace si strategii diferite de 

comunicare (Site, Facebook, Lista de distributie institutionala). 

• Am simplificat procedura de aducere la cunostiinta a problemelor comunitatii 

Academica A.S.E catre conducerea Sindicatului prin simpla trimitere a unui e-mail  pe 

adresa academica@ase.ro sau prin depunerea unui memoriu la Secretariatul Academica 

A.S.E. 

• Ca si invitat permanent in Biroul Consiliului de Administratie, in Consiliului de 

Administratie am purtat si port un dialog social cu conducerea institutiei pentru 

rezolvarea diferitelor situatii/probleme semnalate de comunitatea Academica A.S.E si 

comunitatea ASE.  

• Ca si invitat permanent in Senatul  A.S.E. am monitorizat si monitorizez ca fluxul 

informational inceput in Biroul Consiliului de Administratie cu modificarile si 

completarile de pe parcurs sa se reflecte in Hotararile Senatului. 

• Am operationalizat participarea reprezentantilor sindicali in Consiliile Facultatilor 

conform CCM ASE. 

• Am militat si militez pentru pastrarea si ameliorarea conditiilor de munca pentru 

sindicalisti si nesindicalisti. 

• Am finalizat impreuna cu vechea conducere (plata transelor I, II si III), am monitorizat 

cu actuala conducere a Sindicatului plata tuturor transelor ramase restante (IV,V) si cu 

ajutorul FNS ALMA MATER (la nivel guvernamental) pentru procesul privind 

drepturile banesti aferente Legilor 221/2008 si 330/2009.   

• Am demarat impreuna cu vechea conducere, si monitorizez cu actuala conducere a 

Sindicatului si cu ajutorul FNS ALMA MATER (la nivel guvernamental) procesul 

privind Discriminare Spor Doctorat (transe platite I, II, III). 

• Am finalizat impreuna cu actuala conducere a Sindicatului si cu ajutorul FNS ALMA 

MATER (la nivel guvernamental) plata pentru procesul privind Dobanda Legala 

Penalizatoare aferent procesului privind drepturile banesti aferente Legilor 221/2008 

si 330/2009. 

• Am purtat si port un dialog social cu conducerea institutiei pentru plata Legii 85/2016. 

• Am participat in comisiile de disciplina ca reprezentant al membrilor de Sindicat. 

• Am fost membru si am coordonat echipa ce s-a ocupat din partea Academica A.S.E. de 

CCM-ul la nivel de unitate de invatamant. 

• Am continuat acordarea de ajutoare sociale cu ocazia sarbatorilor religioase de Paste si 

Craciun, precum si de ajutoare de inmormantare. 

• Am participat si particip la grupul de lucru privind Metodologia de Alegeri Universitare 

si Strategia Universitatii 2020-2030. 

• Am mobilizat sindicalistii sa participe la mitingurile organizate de FNS ALMA 

MATER. 

• Am diseminat informatiile de la CNS Cartel Alfa, ETUCE si EI in randul comunitatii 

academice  A.S.E. folosind mijloace si strategii diferite de comunicare.     

Data         Semnatura 

24.10.2019 

mailto:academica@ase.ro

