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Curriculum vitae  

 

 

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume BUCEA-MANEA-ŢONIŞ RADU 

Adresă Bucureşti, Str.Parincea, Nr.1, Sector 4 

Telefon   0727888619 

E-mail   radub_m@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 29.05.1980 

  

EXPERIENTA  
 
 

Perioada 10.2016 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Titular de curs la disciplinele: Baze de date, Medii de programare, Comert electronic, Sisteme informatice 
de gestiune 

 Activităţi în domeniul ID Denumirea/perioada Instituţia organizatoare 

Didactice Coordonator disciplina 
2016 - pana in prezent 

Univ.Hyperion 

Participare la sedintele de 
instruire in tehnologia ID 

06. oct. 2017 
 

Univ. Titu Maiorescu 
prin Departamentul pentru Invatamant la  
Distanta 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Hyperion, Facultatea de Stiinte Economice, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Institutie de invatamant superior 

  

Perioada 11.2015 –08.2016 

Funcţia sau postul ocupat Programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare, dezvoltare, documentare si testare automata aplicatie retail. 
Tehnologii folosite: MySql, Spring, Maven, SoapUI, Cucumber 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Stefanini ADC, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

IT Software 
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Perioada 

 
01.2015 –07.2015 

Funcţia sau postul ocupat Analist sistem 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare IBM Maximo, Dezvoltare rapoarte BIRT, Dezvoltare instrumente de tip ETL cu SAX/DOM 
parser, Dezvoltare aplicatie mobila pentru Android cu SAP unwired mobile platform (SUP). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Hipermarche Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

Retail 

Perioada 07.2014 –10.2014 

Funcţia sau postul ocupat Analist software 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Dezvoltare componenta calcul vectorial pentru modulul de Interferometrie 
(org.apache.commons.math3.analysis.interpolation) si interfata grafica (javax.swing.*) pentru modulul de 
Repatriere a datelor satelitare aferente proiectului ALOS. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Quanta Resurse umane (prestari servicii pentru RARTEL SA, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Telecomunicatii 

 
Perioada 

 
10.2004 - 10.2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Titular de curs la disciplinele: Sisteme Informatice Financiar-Bancare, Sisteme Informatice pentru   

Asistarea Deciziei, Auditarea Sistemelor Informatice, Bazele Informaticii.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management şi Informatica de Gestiune, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Instituție de învățământ superior 

  

Perioada 08.2007-10.2007 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare baze de date MsSQLServer2005 (proceduri stocate, vederi, trigere, politica de backup); 

mentenanță aplicație project management în VisualBasic6 (generare fișiere log, împachetare/distribuire , 

testare, editare rapoarte Crystal); raportare online (ASP+AJAX) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Daedalus 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetări de marketing 

  

Perioada 08.2007-10.2007 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare/dezvoltare aplicații Web Based Training (ASP/IIS, Javascript, ActiveX, MsSQLServer2000) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Abbottsfield Industrial Training, Inc. Portland, Oregon 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Prestare servicii training online în vederea îmbunătățirii performanțelor la locul de muncă și respectarea 

reglementarilor în vigoare (http://www.abbottsfield.com/) 

  

Perioada 04.2004 – 01.2006 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare baze de date Ms SQLServer2000 și mentenanță aplicație secretariat cu Ms.Visual Studio(Basic, 

C++, Fox Pro) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Instituție de învățământ superior 

 
Perioada 

 
11.2003 – 01.2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Administrare/distribuire sisteme   expert   şi   sisteme   suport   de   decizie   pentru evaluarea şi 

managementul durabil al terenurilor 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie   

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Laboratorul de Informatica pentru Sol şi Mediu 

 
 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 2007 - 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de doctor 

Disciplinele principale 
studiate /competenţe 

profesionale dobândite 

Studii doctorale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice, CSIE- Informatica Economica 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de master 

Disciplinele principale 
studiate /competenţe 

profesionale dobândite 

Program de master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice, CIG - Sisteme Informatice de Gestiune 
 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5 
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Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii  universitare – licenţiat în economie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe privind activitatea de economie și gestiunea producției alimentare  in cadrul companiilor 

moderne 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, EGPAA–Economie Agroalimentara 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel ISCED 4 

 
Perioada 

 
1995-1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Liceu/ Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  Informatica, Matematica, Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu" Brăila 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel ISCED 3 

  

Perioada 9-17 decembrie 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

MANAGER MARKETING (Tarife, contracte, achizitii), cod N.C./COR 122107, 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

POSDRU/125/5/5.1/S/135301 "Resurse umane pentru o cresere inteligenta si inclusiva in sectorul 
serviciilor" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

  

Perioada 20-29 iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs de formare profesională a cadrelor didactice pentru ocupaţia Formator pentru pregătirea viitorilor 

specialişti în domeniul calităţii în învăţământul superior. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia România de Mâine 

  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză*  B2  B2  B2  B2  B2  
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Limba franceza  A2  B1  A1  A1  A1  

 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

*B2 ECL Language Skills Certificate 
 
 
Șef departament Launchers(2007) - Abbottsfield Industrial Training Inc., Portland,    Oregon 
 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Sisteme de operare:Linux (CentOS, Debian), Windows (Vista, 7, 10) 

• Programare Web:PHP5, AngularJS1, CSS3 

• Limbaje de programare generice:Java8,C++11, VBA/Visual Basic 6.0 

• Baze de date:Oracle11g, MsSQLServer2012, IBM Db2 Cobra(9.7), PosgreSQL, MySQL5 

  

Alte competenţe şi aptitudini Dezvoltator independent - https://github.com/radubm1 
 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din anul 2000 

  

Informaţii suplimentare Vor fi furnizate la cerere 

  

  

 
 


