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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DANUBIANU Mirela 
Adresa(e) 5, Vişinilor, 720026, Suceva, România 

Telefon(-oane) 0230/523907 Mobil
: 

0744/547164  

Fax(uri)  
E-mail(uri) mdanub@eed.usv.ro ;  mireladanubianu@yahoo.com 

  
Nationalitate(-tati) Română 

  
Data naşterii 13.07.1961 

  
Sex feminin 

  

  

  

Experienţa profesională  
Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar, dr.ing. 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Activităţi didactice şi de cercetare, membru în echipele 
de implementare a diverselor proiecte 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 
 

  
Perioada 2002 - 2014  

Funcţia sau postul ocupat  şef de lucrări, dr.ing.  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Activităţi didactice (cursuri şi laboratoare) Activităţi 
de cercetare, membru în echipele de implementare a 
diverselor proiecte  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 
 

  
Perioada 1999- 2002     

Funcţia sau postul ocupat şef birou informatică 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Organizarea activităţii biroului de informatică, 
responsabil cu achiziţiile de echipamente şi soft, 
proiectarea şi implementarea  sistemului  informatic 
integrat al companiei 

Numele şi adresa angajatorului SC ACET SA Suceava 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Furnizare de utilităţi publice 
 

  
Perioada 1995-1999   

Funcţia sau postul ocupat şef birou informatică   
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Responsabil cu achiziţiile, proiectarea şi realizarea de 
aplicaţii integrate pentru domeniul administraţiei publice 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura judeţului Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Administraţie 
 

  
Perioada 1991-1995   

Funcţia sau postul ocupat inspector de specialitate în informatică 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Proiectarea, programarea şi întreţinerea aplicaţiilor de 
baze de date 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura judetului Dolj 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Administraţie 
 

  

Perioada 1987-1991    
Funcţia sau postul ocupat inginer proiectant 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Proiectarea şi implementarea unor module soft pentru 
diverse subsisteme ale ramei de metrou pentru Regia de 
Metrou Bucuresti 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare pentru Motoare Electrice şi 
Transformatoare (ICMET) Craiova (ulterior a devenit 
ICSIT MTAE) - la grupa de calculatoare numerice a 
Atelierului de Cercetare-Proiectare pentru Vehicule de 
Călători şi Tehnologii Neconvenţionale. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, proiectare 
 

  
Perioada 1985-1987  

Funcţia sau postul ocupat inginer 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Depanare module hard/soft pentru diverse tipuri de 
comenzi numerice 

Numele şi adresa angajatorului IIRUC Bucureşti - filiala Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Service pentru sisteme de calcul şi comenzi numerice 
pentru maşini-unelte 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2016 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „Oracle Database 12c: 
Administration Workshop Ed 2 LVC PRV” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Principii şi metode de administrare a bazelor de date 
Oracle 12c 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Oracle Academy – Oracle Romania 

  
Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „Oracle Database 11g:Data 
Mining Techniques Ed 1 PRV” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Principii de proiectare şi concepte legate de analiza 
datelor şi extragerea cunoştinţelor din date 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Oracle Academy – Oracle Romania 

  
Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „Oracle Essbase 11.1.2 
Bootcamp Ed 2 PRV” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Principii de proiectare şi concepte legate procesele de 
analiză OLAP  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Oracle Academy – Oracle Romania 

  
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire a programului postuniversitar de 
formare în blended-learning şi tehnologia educaţiei 
moderne  pentru învăţământul universitar 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tehnologii educaţionale moderne, e-blended 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

 

 
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „SOA Architectural Concepts 
and Design Principles Ed. 1 PRV” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Principii de proiectare şi concepte legate de arhitectura 
orientată pe servicii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Oracle Academy – Oracle Romania 

  
Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „Java Programming SE 7” 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Programare Java 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Oracle Academy – Oracle Romania 

  

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută Formator / diplomă de formator recunoscuta CNFPA 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de specializare formator /  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Consulting Group / curs acreditat CNFPA 

  

Perioada 2007-2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în economie 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Master “Managementul firmelor de comerţ, turism şi 
servicii” / Management, Contabilitate şi audit, Utilizarea 
tehnologiei informaţieie în domeniul economic, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Ştefan cel Mare”din Suceava – Facultatea 
de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

  

Perioada 2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „Linux Power User” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Noţiuni de bază şi utilitare Linux 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Linux Center IBM Romania 

  

Perioada 2008 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „IBM InfoSphere Data 

Warehouse” 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Proiectarea şi implementarea depozitelor de date în 
tehnologie  IBM 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Linux Center  IBM Romania 

  

Perioada 2008 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs “Eclipse” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Linux Center  IBM Romania 

  

Perioada 2005    
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare workshop „ Content 

Management” 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Tehnologii IBM  referitoare la gestiunea documentelor 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Linux Center  IBM Romania 

  

Perioada 2005    
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs „Programming & 

Administration DB2 – UDB, V8.2” 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Implementarea şi administrarea bazelor de date în 
tehnologie IBM  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Linux Center IBM Romania 

  

Perioada   2003    
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs postuniversitar 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologie, pedagogie, metodică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic - 
Universitatea “Ştefan cel Mare”din Suceava 

 

Perioada 2003    
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului de pregătire “Lumea 

afacerilor” 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Competente specifice managerilor de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Programul de Educaţie Economică şi Antreprenorială al 
MECT 

 

Perioada   2003  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire curs “Formarea managerilor de 

proiecte” 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Competenţe specifice managerilor de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul  Regional de Formare Continuă  pentru 
Administraţia Publică Locală Bucureşti, Fundaţia 
Acţiunea Civică 

  

Perioada 2001-2006 doctorand,  
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor în ştiinţe  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Tehnologii de baze de date,  data warehousing, data 
mining,   managementul cunoştinţelor,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea ”Stefan cel Mare”din  Suceava- Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

  

Perioada 1996-2001  
Calificarea / diploma obţinută Economist /Diplomă de licenţă  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabilitate, management, marketing, analiza 
economico-financiara a întreprinderilor, finanţe, asigurări 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice –sectia Finanţe 
Asigurări, Universitatea Craiova, 

  

Perioada 1997, 1998  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire curs ''Sisteme de calcul pentru 

administraţia publică'' 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Competenţe privind proiectarea şi implementarea  
sistemelor informaţionale în domeniul administraţiei 
publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de  vară a Mării Negre 

  

Perioada 1980-1985   
Calificarea / diploma obţinută Inginer/ diplomă de absolvire 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limbaje de programare, arhitecturi de calculatoare,  baze 
de date, teoria sistemelor, tehnici de modelare şi 
identificare, tehnici de simulare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea Electrotehnica Craiova, secţia Automatizări si 
Calculatoare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e)  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Franceza 
B2 

Utilizator 
indepen-

dent 
B2 

Utilizator 
indepen-

dent 
B2 

Utilizator 
indepen-

dent 
B1 

Utilizator 
indepen-

dent 
B2 

Utilizat. 
indepen-

dent 
Engleza 

B2 
Utilizator 
indepen-

dent 
B2 

Utilizator 
indepen-

dent 
B1 

Utilizator 
independ

ent 
B1 

Utilizator 
indepen-

dent 
B1 

Utilizat. 
indepen-

dent 
Germana 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elemen-

tar 
A1 

Utilizator 
elemen-

tar 
A2 

Utilizat. 
elemen-

tar 
 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Spirit organizatoric, iniţiativă, seriozitate, abilitate de 
comunicare, capacitate de autocontrol şi autoperfecţionare; 

 Abilitatea de a coordona activitatea grupurilor de lucru în cadrul 
proiectelor;  

 Competenţe manageriale dobândite în urma absolvirii cursurilor 
universitare în domeniul economic şi în urma acumulării 
experienţei în postul de şef de birou deţinut la Prefectura 
judeţului Dolj  respectiv la ACET Suceava S.A.; 

 Competenţe în organizarea diferitelor tipuri de manifestări 
dobândită ca urmare a activităţii desfăşurate în diverse comitete 
de organizare sau comitete ştiinţifice. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea şi depanarea calculatorului, programarea calculatoarelor, 
analiza, proiectarea şi implementarea sistemelor de baze de date 
folosind tehnologii diverse (Oracle, DB2 UDB, MzSQL), proiectarea şi 
implementarea depozitelor de date, proiectarea şi implementarea 
sistemelor de data mining, lucrul cu tehnologiile NoSQL şi Big Data.. 
Toate aceste competente au fost dobandite în perioada studiilor sau ca 
urmare a experienţei profesionale acumulate.  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC, programare, administrare, întreţinere şi depanare. 

  
 
 

INFORMATII SUPLIMENTARE 
 

1. Activitate ştiinţifică şi de cercetare 
 

 Teza de doctorat „Contribuţii la dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de explorare a 
datelor şi managementul cunoştinţelor”- coordonator  prof. univ. dr. ing Stefan 
Gheorghe Pentiuc, 2006 

 Certificat de inovator pentru inovaţia cu titlul ELF 80 AT “in circuit emulator” 
pentru Z 80 CPU, nr. 127/2.02.1990 – ICSIT MTAE Craiova (autori: Mircea 
Tătulescu, Mirela Stănică (Ionescu), Aurora Crăciun) 

 2 proiecte de cercetare câştigate prin competiţie, în calitate de director sau responsabil 
de proiect 

 membru în echipele de implementare a 14 proiecte de cercetare finanţate din surse 
naţionale 

 11 contracte de cercetare, proiectare şi implementare de sisteme cu beneficiari din 
mediul economic (IMM-uri)   

 13 cărti şi capitole în cărţi, din care: 3 cărţi publicate ca unic autor sau coautor, 5 
capitole în cărţi colective apărute la edituri internaţionale (în străinătate), 5 capitole în 
cărţi publicate la edituri naţionale recunoscute 

 7 lucrări publicate în reviste cotate ISI  
 20 lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
 12 lucrări publicate în proceedings-urile conferinţelor indexate ISI 
 23 lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate BDI 
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 8 lucrări publicate în volume ale conferinţelor neindexate cu ISBN sau ISSN 
 22 lucrări prezentate la conferinţe internaţionale 
 7 lucrări prezentate la manifestări naţionale / locale 

 
2. Recunoaştere şi vizibilitate naţională şi internaţională 
 

 membru în comitetele ştiinţifice şi de organizare pentru 3 manifestări internaţionale 
ale căror volume sunt undexate ISI 

 membru în comitetele ştiinţifice şi de organizare pentru 10 manifestări 
internaţionale 

 moderator pentru secţiuni în cadrul a 8 conferinţe internaţionale şi organizator al 
unui panel de discuţii în cadrul unei conferinţe internaţionale 

 membru în comitetele editoriale a două reviste internaţionale şi editor a două 
volume ale conferinţelor internaţionale publicate la edituri străine  

 referent ştiintific şi evaluator a peste 25 de lucrari publicate in volumele 
conferinţelor internaţionale sau în reviste internaţionale 

 2 premii şi distincţii acordate de asociaţii internaţionale 
 membru: ACM din 2011,  AGIR din anul 2007, SIEAR din 2007 

 
3. Activitate desfăşurată în cadrul comunităţii academice 
 

 Director al Departamentului de Calculatoare din Facultatea de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor 

 Membru al Consiliului (Academic) al Facultatii de Inginerie Electrica si Ingineria 
Calculatoarelor din anul 2008 pana in anul 2015 

 Membru in Comisia pentru probleme studentesti – din 2008 pana în 2015 

 Membru in Consiliul Departamentului de Calculatoare, Electronica si Automatica 
din anul 2013 pana in 2015 

 Fondator al Clubului Studentesc Oracle, afiliat Oracle Academy (2013) 

o am antrenat  5 studenti in vederea obtinerii certificarii ORACLE pentru SQL 
EXPERT 

 Reprezentant al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava in relaţia cu Oracle 
Academy 

 
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 
 
 

Data:         Semnătura 

5.04.2017         

 


