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vitae  
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Informaţii 

personale 

 

Nume / Prenume Baron Constantin 

Telefon 021-746.56.25   
  

Data naşterii 18 mai 1938 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă 

vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Universitatea  Creştina „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 

Învăţământ / cercetare 

  

Experienţa profesională 
  

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Profesor univ. dr. asociat 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele: Informatică 

economică, Sisteme informatice, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în 

administrarea afacerilor); 

- Elaborare de cărţi şi cursuri pentru disciplinele menţionate 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

  

Perioada 1999 – 2009 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Profesor univ. dr. titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de cursuri şi seminarii la diverse disciplinele 

informatice); 

- Elaborare de cărţi şi cursuri pentru disciplinele menţionate 
\ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

Perioada 1992 – 1999 



Funcţia sau postul 

ocupat 

Profesor univ. dr. titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de cursuri şi seminarii la diverse disciplinele 

informatice); 

- Elaborare de cărţi şi cursuri pentru disciplinele menţionate 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

Perioada 1981 – 1992 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Conferenţiar univ. dr. titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de cursuri şi seminarii la diverse disciplinele 

informatice); 

- Elaborare de cărţi şi cursuri pentru disciplinele menţionate 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

Perioada 1970 – 1981 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Lector univ. titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de cursuri şi seminarii la diverse disciplinele 

informatice); 

- Elaborare de cărţi şi cursuri pentru disciplinele menţionate 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

Perioada 1965 – 1970 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Asistent univ. titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de seminarii la diverse disciplinele informatice); 

- Elaborare de culegeri de probleme şi alte materiale didactice  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

Perioada 1963 - 1965 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Preparator univ.  

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Activitate didactică (susţinere de seminarii la disciplina Mecanizarea şi 

automatizarea lucrărilor statistice); 

- Elaborare de culegeri de probleme şi alte materiale didactice  



Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ / cercetare 

Educaţie şi formare 
  

Perioada 1972 - 1979 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în economie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie de ramură, Probabilităţi, Fiabilitate, Instalaţii energetice, Informatică 

aplicată 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii de doctorat 

Perioada 1971 - 1972 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Specializare in Informatică (stagiu de doctorat) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programarea calculatoarelor, Limbaje de programare, Prelucrarea electronică a datelor, 

Prelucrarea datelor în timp real, Teleprelucrarea datelor 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

University of North Carolina – Chapel Hill, USA  (UNC at Chapel Hill) 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Specializare în stagiu de doctorat 

Perioada 1/04/1971 – 30/06/1971 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Curs de pregătire şi diplomă 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba engleză 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi străine 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Curs Postuniversitar 

Perioada 1969-1970 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Curs de pregătire 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Exploatarea calculatoarelor electronice – Firma IBM 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, 

Firma IBM 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 1/07/1967 – 1/10/1967 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Curs de pregătire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programarea calculatoarelor electronice; 

Limbaje de programare (Fortran, Cobol) 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

  CEPECA, Bucureşti 
 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 15/11/1963 – 31/12/1963 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Curs de pregătire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Folosirea calculatoarelor electronice 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

  Institutul de Fizică Atomică, Bucureşti 
 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Curs de specializare 

Perioada 1958 – 1963 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Economist – Diplomat în Ştiinţe economice 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline cu profil economic, statistic şi informatic la nivel de licenţă 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Economie Generală (în prezent Facultatea de Cibernetică Statistică şi 

Informatică Economică) - Institutul de Ştiinţe Economice (în prezent Academia de Studii 

Economice), Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii de licenţă 



Perioada 1952 – 1956  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Contabil / Absolvent cu diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline cu profil economic şi comercial la nivel de bacalaureat 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Şcoala medie de comerţ, Bucureşti  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii de bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe personale 
                                                                                                                                                                                

Limba maternă 
 

  Româna 
  

 

Limbi străine 

cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2  

Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 

independent 

Limba franceză  
A1 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Sociabil, spirit de iniţiativă, spirit civic; 

Membru al Societăţii Române de Statistică 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

  Bun coordonator, abilităţi de organizare şi lucru în echipă: 

  - coordonarea Departamentului de Informatică (Director de Departament până în iunie 

20100; 

  - coordonator cercul ştiinţific de informatică; 

  - coordonator publicaţii. 

Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

electronic 

Aplicaţii PC - reţele de calculatoare - Internet:  

 

  - gestiunea resurselor calculatoarelor electronice (fizice, logice, informaţionale); 

  - operare în sistemele MS-DOS, Windows, Linux; 

  -  aplicaţii în Microsoft Office System; 

  - accesare, navigare, comunicare, gestiune informaţii în reţeaua Internet; 

  - programare în mediile FoxPro, Visual Basic (VBA), SQL; 

  -  gestiunea bazelor de date în mediile FoxPro, Microsoft Access; 

  - grafică computerizată (CorelDraw, Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor). 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Capacitate de analiza şi sinteza în activitatea didactică şi de cercetare; 

Capacitate de înţelegere şi de adaptare la cerinţele învăţământului universitar modern.   

Permis de conducere Permis auto categoria B 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Informaţii suplimentare    Stagiul militar satisfăcut (locotenent), fără obligaţii militare  

Domenii de interes: turism, comert, ecologie, management, cercetare ştiinţifică, 

învăţământ superior.  

 

 

 



 


