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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  NĂSTASE  Pavel  

E-mail nastasep@ase.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 6.12.1951  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada    1996 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar la Catedra de Informatică de Gestiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii pentru disciplinele: Bazele Tehnologiei Informaţiei, Sisteme de Gestiune a Bazelor  
de Date, Tehnologia Aplicaţiilor Web, Managementul informației financiar-contabile, Sisteme expert de 
gestiune. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 1993 – 1996     

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar la Catedra de Informatică de Gestiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii pentru disciplina Sisteme Expert de Gestiune 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 1991 – 1993             

Funcţia sau postul ocupat Lector la Catedra de Informatică de Gestiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii pentru disciplinele: Sisteme Expert de Gestiune, Bazele Informaticii, Limbaje de 
Programare (COBOL, FORTRAN) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 1980 – 1991            

Funcţia sau postul ocupat Asistent  la Catedra de Informatică de Gestiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii pentru disciplinele: Sisteme de Operare (IBM – OS PCP, OS MVT), Limbaje de Programare 
(Assembler, FORTRAN) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 1975 – 1980 

Funcţia sau postul ocupat Analist - Programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza şi proiectarea sistemelor informatice pentru întreprinderi, Programare în limbajele Assembler, 
COBOL şi Fortran, Formarea de analişti- programatori 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Prelucrare  Automată a Datelor şi Consultanţă (CPADC) din cadrul CEPECA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de informatică și cercetare 

Educaţie şi formare  

Perioada 1985 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Matematică 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modelarea şi optimizarea proceselor economice, construcţia compilatoarelor, sisteme de operare, 
limbaje de programare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Matematică 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

5 ISCED 

  

Perioada 1982- 1986 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de Doctor în ştiinţe, specializarea Calcul economic şi cibernetică economică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Proiectarea și organizarea bazei de date pentru conducerea unei intreprinderi industriale 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, ciclu de pregătire doctorală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

6 ISCED  

 
  

Perioada 1992 (4 luni) 

Calificarea / diploma obţinută Management internațional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme expert de gestiune, Sisteme suport pentru asistarea deciziilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse, Franţa 

  

Perioada 1970-1975 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă - Specializarea Mecanizarea şi Automatizarea Calculului Economic (Informatică 
Economică) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programarea calculatoarelor, Baze de date, Sisteme de operare, Prognoza economică, Cercetari 
operaționale, Analiza și proiectarea sistemelor informatice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea Calcul Economic şi Cibernetică Economică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

5 ISCED 

  

Perioada 1997 – prezent ( perioadă scurtă de cîteva săptămâni pîna la o lună) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Perfecționare în domeniul: Sistemelor expert pentru Contabilitate, Managementul cunoştinţelor, 
Tehnologia aplicaţiilor Web, Tehnologia Bazelor de Date, E-learning, Managementul electronic al 
documentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dauphine (Franța), Universitatea din Oreleans (Franţa), Universitatea din Geneva 
(Elveţia), Universitatea din Reading (Anglia), Universitatea din Amsterdam (Olanda), Universitatea 
Columbia (SUA),Universitatea Sapientza (Roma I). 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B1 

Utilizator 
independent  

C1 
Utilizator 
experimentat  

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent  

B1 
Utilizator 
independent  

Franceza  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 
experimentat  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilitatea de a lucra si comunica ca membru al unei echipe ( 2002 – 2005, membru al 
Comisiei de e-learning (C14) din cadrul  Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare (CNEAA), director de proiecte de cercetare);  

 Deschis spre acţiuni de tip team-building (team-leader al unui proiect Phare din cadrul 
Institutului Național de Administrație în perioada 2002-2004); 

 Deschis spre comunicarea cu studenţii (participarea la sedintele Asociatiei Studentilor 
în Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG) ; 

 Abilitatea de a stabili relaţii de lucru in mediu multicultural (perioadele  de stagii de 
perfecționare la universităţi din străinătate, participarea la Proiectului Leonardo Da 
Vinci “Utilizarea Tehnologieie Informaţiei în Sistemele de Învăţământ la Distanţă” , 
avînd ca parteneri din Anglia, Franța, Spania și Finlanda, participare la diverse 
conferințe si seminarii internaționale ); 

 Abilităţi de cercetare, pro-activ, dinamic, gândire flexibilă și responsabilitate. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Managementul activitătii universitare: 
 2008 –  prezent, prorector ASE, responsabil cu Tehnologia Informației și Comunicații 

(TIC), http://www.ase.ro; 
 2000 – 2008, decan al facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune – ASE; 
 1996 – 2000, prodecan al facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune – ASE; 
 2005 – prezent, coordonator a 2 programe de masterat internaționale; 
 1997 – prezent, conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, specializarea 

Informatică de Gestiune. 
 

 Managementul  calităţii învăţământului superior: 
 2007-prezent, Preşedintele comisiei de ştiinţe economice 2 din cadrul Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul  Superior (ARACIS), http://www.aracis.ro. 
 

 Managementul formării continue a funcționarilor publici: 
 2008 –  prezent, vicepreședinte al Centrului de studii avansate pentru e-government 

(e-CAESAR), http://www.e-caesar.ro/; 
 2002 – 2005, director general al Institutului Național de Administrație (INA); 
 2002 - 2005, membru în Consiliul de Administrație al Institutului European de 

Administraţie Publică din Maastricht (EIPA). 
 

 Managementul cercetării științifice: 
 2006 – prezent, Președintele conferinței internaționale anuale „Accouning and 

Management Informaion Systems”, http://cig.ase.ro/amis2009/; 
 2002 – prezent, director al revistei “Contabilitate și Informatică de Gestiune”, 

http://www.cig.ase.ro/revista_cig/; 
 2004 – 2007, director al proiectului CNCSIS „Elaborarea unui sistem integrat de e-

learning”; 
 2000 – 2002, director al proiectului CNFIS „Școală de Masterat şi Doctorat în 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune”. 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Managementul cunoștințelor, E-learning, Managementul electronic al documentelor, 
Sisteme informatice de gestiune, Auditul și controlul sistemelor informaţionale, 
Tehnologia bazelor de date, Programarea calculatoarelor, Reţele de calculatoare, 
Tehnologia aplicaţiilor Web, E-bussiness (competențe dobândite prin formarea 
profesională, specializare și perfeționare). 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini Tenis de cîmp (competență obținută în timpul liber) 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Publicaţii și activităţi de cercetare: 
 27 de carti si cursuri universitare publicate în edituri recunoscute la nivel national, 

peste 51 de articole si studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 
internaţionale sau in reviste de specialitate, cotate CNCSIS in categoria B+, indexate in 
baze de date internationale, dintre care 3 articole in reviste cotate ISI; 

 8 proiecte de cercetare stiintifica, obtinute prin competii nationale CNCSIS sau CNFIS, 
dintre care la 3 ca director de grant. 

 

Apartenenţa la organizaţii profesionale: 
 Expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din 

Romania (CECCAR), http://www.ceccar.ro/; 
 Auditor financiar, membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania (CAFR), http://www.cafr.ro/; 
 Membru al asociației profesionale „Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA)”, http://www.isaca.org/; 
 Membru al asociației profesionale „International Association for Accounting Education 

an Research (IAAER)”, http://www.iaaer.org/; 
 Membru al Academia de Studii şi Ştiinţe Economice şi Financiare din Franţa;  
 Membru in bordul editorial al revistei internationale „International Journal of Accounting 

and Informaion Management (IJAIM)”, 
http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijaim. 

 
  

Anexe Lista de lucrări, contracte de cercetare, diplome și certificate.  

 

 
 

 


