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Dr. ANNE-MARIE SASSEN – DG CONNECT 

Dr. Anne-Marie Sassen este șeful adjunct al Unității de ”Tehnologii și Sisteme pentru Digitalizarea 

Industriei” din cadrul Direcției Generale pentru Rețele de Çomunicații, Conținut și Tehnologie a Comisiei 

Europene (DG CONNECT). Această unitate este responsabilă de elaborarea “Strategiei de Digitalizare a 

Industriei Europene”. De asemenea, dr. Sassen este co-responsabilă pentru rețeaua pan-europeană a 

Hub-urilor Digitale de Inovare (DIHs). 

Cu o vastă experiență în calitate de ofițer de proiect, dr. Sassen  gestionează proiectele de cercetare 

din software și servicii. Înainte de a se alătura Comisiei Europene, a lucrat ca manager de proiect pentru 

compania Atos în Spania și ca cercetător pentru organizația TNO în Olanda. A studiat informatica la 

Universitatea din Leiden, Olanda și a obținut titlul de doctor la Universitatea Tehnică din Delft în 

domeniul interacțiunii om-mașină.  

 

 

 

Dr. MARINA RANGA – JOINT RESEARCH CENTRE 

Marina Ranga colaborează cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în Sevilla, Spania, 

fiind în prezent implicată în proiectul „Suport pentru implementarea RIS3 în regiunile mai puțin 

dezvoltate”, care include, printre altele, regiunile Nord-Vest și Nord-Est din România. De asemenea, 

dr. Ranga este cadru didactic cu peste 15 ani de experiență în materie de inovare, tehnologii și politici 

antreprenoriale.  

Anterior colaborării cu Comisia Europeană, dr. Ranga și-a petrecut 6 ani la Universitatea Stanford, în 

calitate de cercetător principal și șef al grupului de cercetare Triple Helix din cadrul Institutului H-STAR 

H-STAR (2010-2015). Totodată, are experiență ca asistent profesor în Managementul Inovării la 

Newcastle Business School din Marea Britanie și la Universitatea din Groningen din Olanda (2005-

2009).  

Dr. Ranga a obținut titlul de doctor în domeniul ”Politici în Știință și Tehnologie”, la Universitatea din 

Sussex, Marea Britanie. Totodată, Dr. Ranga deține și un master în domeniul “Inginerie Chimică” în 

cadrul Universității Politehnice din București.   


