Notă Biografică

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/ Prenume

Rus Ioan

Adresă

Tîrgu Mureş, str. Aluniş, Nr. 38

Telefon

0722 342787

Fax
E-mail

Rus.Ioan@ea.upm.ro; irus@artelecom.net;

Naţionalitate

Română

Data naşterii

23.07.1953

Sex

Masculin

Experienţa profesională
01.07.1978 – 01.07.1990
Funcţia sau postul ocupat Şef Proiect IT
Perioada

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Am coordonat şi participat la proiectarea celui mai mare sistem informatic de Evidenţă
şi facturare a serviciilor pentru Telecomu-nicaţii din România - Pachetul Software
FAPTEC

Centrul Teritorial de Cal cul Electronic Tg . Mureş
Proiectarea sistemelor informatice/Informatică
01.07.1990 - 16.12.1996
Şef serviciu Informatizare
Am coordonat activitatea de informatică din instituţie, la nivel de judeţ.
Am coordonat şi am am contribuit direct la proiectarea, dezvoltarea şi
implementarea unui sis-tem informatic cu baze de date cu SGBD INFORMIX.

Numele şi adresa angajatorului ROMTELECOM SA, sucursala MUREŞ

Proiectarea sistemelor informatice/Informatică
Perioada 16.12.1996 – 31.01.2004
Funcţia sau postul ocupat Director Comercial
Activităţi şi responsabilităţi principale Am coordonat cca. 350 persoane în domeniu comercial al telecomunicaţiilor, la
nivelul judeţului Mureş.
Am coordonat şi contribuit direct la realizarea unui sistem informatic cu baze de
date INFORMIX, pentru ÎNCASĂRI ONLINE cca. 30 posturi distante.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

ROMTELECOM SA, sucursala MUREŞ

Management şi Proiectarea sistemelor informatice/Informatică
01.10.2004 – 07.04.2008
Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predau cursurile:

1. Bazele informaticii economice;
2. Programarea calculatoarelor;
3. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune;
1

4.
5.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Sisteme informatice financiar-bancare;
Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Învăţământ universitar
07.04.2008 – în prezent
Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predau cursurile:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Bazele informaticii economice;
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune;
Sisteme informatice financiar-bancare;
Pachete de programe specializate (la masterat);
Sisteme informatice integrate (la masterat)
Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane (la masterat).

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada

01.01.1978 – 01.07.1978

Calificarea / diploma obţinută ANALIST /documentul nr. 517/04 iulie 1978
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Central Pentru Conducere şi Informatică – curs pentru conversie profesională
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Curs post universitar de specialitate
01.01.1999 – 30.12.2000

Calificarea / diploma obţinută Nivelul de Certificat – trei cursuri 1)
2)
3)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ The Open University –
/ furnizorului de formare

România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Anul absolvirii 1999.
Management Competitiv
Management Financiar
Managementul relaţiilor cu clienţii.

Business School - of London - U.K . prin CODECS

Curs post universitar la nivel de CERTIFICAT şi DIPLOMĂ
01.01.2001 – 30.12.2001

Calificarea / diploma obţinută Nivelul de Diploma – cursul, numit „Managementul Resurselor de piaţă” Numele şi tipul instituţiei de învăţământ The Open University –
/ furnizorului de formare

România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Business School - of London - U.K . prin CODECS

Curs post universitar la nivel de DIPLOMĂ
Octombrie 1996 – aprilie 2003

Calificarea / diploma obţinută Doctor în „Cibernetică şi Statistică Economică”/ diploma seria C, nr. 0002523
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau DOCTORAT etapa III a studiilor universitare după procesul de învâţământ BOLOGNA
internaţională
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Engleză

Autoevaluare

Scris, citit - mediu

Rusă
Scris, citit - satisfăcător

Nivel european (*)
Engleză

mediu

Rusă

satisfăcător

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere

28 ani managementul proiectelor;
14 ani management organizaţional.
Cursuri specifice:
The Open University – Business School - of London - U.K . prin CODECS România,
cursurile: Management competitiv, Managementul resurselor de piaţă
Certificat ECDL Complet
Certificat ECDL Examinator
Categ. B

Informaţii suplimentare Activităţi didactice, inclusiv stagii de pregătire în străinătate:

Lector şi conferenţiar universitar de peste 7 ani, specialist în informatică economică.
Activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică:
O sinteză a lucrărilor ştiinţifice publicate este redată mai jos:
Număr 1

Publicaţii, alte rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică

Cărţi, cursuri litografiate, monografii, materiale de studiu
Cursuri pe suport magnetic, pentru uzul studenţilor
Cărţi de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS, unic autor
Articole în reviste recunoscute ISI Proceeding
Alte articole
Participări la conferinţe internaţionale
Participări la conferinţe interne
Director de grant de cercetare
Şef Proiect IT (Sisteme Informatice pentru Telecomunicaţii)

2
4
1
3
13
8
20
2
3

Lista completă a celor 51 lucrări ştiinţifice publicate se prezintă
la cerere.
1

Apartenenţa la organizaţii profesionale: Membru ISACA – din anul 2014 – Informations System Audit and Control Association
ISACA este organizatia recunoscuta la nivel mondial pentru certificări în domeniul
AUDITULUI sistemelor INFORMATICE

Granturi de cercetare:
Programul/Proiectul

Funcţia

1.) Director de proiect în contractul de
cercetare nr.2053 din 26.06.2009, având ca

DIRECTOR de
PROIECT

Perioada:de la...
până la...
01.07.200930.11.2010
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temă: „ Optimizarea gestiunii stocurilor de
piese de schimb – AUTO-STOC-„
2.) Director de proiect, programul
competiţional de proiecte ştiinţifice IMPACT,
proiect nr.930/iunie 2007 Tema: „Construirea
unei infrastruc-turi pentru un Centru de
Cercetări Economice Suport Software pentru
decizie – CCE-SD/iunie-decembrie 2007 – în
derulare

3.) Director de proiect , Contract de Cercetare
1683/14.06.2005

4.) FAPTEC – generalizarea pache-tului de
programe informatice în sub-unităţile de poştă
şi telecomunicaţii din ţară
5.) FAPTEC - facturarea prestaţiilor telefonice
şi telegrafice la nivel de judeţ - produs
program generalizabil

Data completării:
19 aprilie 2016

DIRECTOR de
PROIECT

Agenţia Naţională
pentru Cercetare
Ştiinţifică Bucureşti

Elaborarea
unui
studiu
informatic
pentru preluarea şi
concentrarea datelor
din mai multe judeţe
/ 25 iunie -25 septembrie 2005

Iunie 2005 –
decembrie 2005

Şef de Proiect
Şef de Proiect

de la: ianuarie 1984
până la: ianuarie
1990
de la: august 1978
până la: ianuarie
1984

Semnătura

4

