
 

  

 

Curriculum vitae 
Europass  

                                                                                                     

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RADU, FLORIN 

Adresă(e)  Bld. I.C. Brătianu, Bl. 23B, Ap. 15, Cod 130153, Târgovişte, Dâmboviţa  

Telefon(oane) 0245.213.920 Mobil: 0723.710.690 

Fax(uri) 0245.213.920 

E-mail(uri) florinuniv@yahoo.fr 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.05.1976 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  01.10.2013-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii: sisteme informatice de gestiune, proiectarea sistemelor informatice, baze de date, 
birotică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea VALAHIA Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I, nr. 2. (website www.valahia.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 

Perioada 2004-30.09.2013 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii: sisteme informatice de gestiune, proiectarea sistemelor informatice, baze de 
date, birotică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea VALAHIA Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I, nr. 2. (website www.valahia.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 

Perioada 2001-2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii: sisteme informatice de gestiune, proiectarea sistemelor informatice, baze de date, birotică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea VALAHIA Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I, nr. 2. (website www.valahia.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 

Perioada 1998-2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii: sisteme informatice de gestiune, proiectarea sistemelor informatice, baze de date, birotică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea VALAHIA Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I, nr. 2. (website www.valahia.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 
  



Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor (Cibernetică şi statistică economică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master (Auditul intern al instituţiilor publice şi private) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea VALAHIA Târgovişte 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

Perioada    1998 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Economie (Contabilitate şi Informatică de Gestiune); 4. Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline profesionale: Contabilitatea societăţilor comerciale; Sisteme informatice de gestiune, 
contabilitate aprofundată, Proiectarea sistemelor informatice financiar contabile; Analiza economico-
financiară; Auditul în instituţiile publice şi private 
Discipline generale: Limbă străină (Germană); Economie, Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea VALAHIA Târgovişte 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Economic Târgovişte 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Munca în echipă, abilităţi de comunicare deosebite, disponibilitate la program prelungit, spirit 
întreprinzător, integritate, pasiune (entuziasm), curaj, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de 
planificare, orientare către obiective, nivel înalt de instruire şi experienţă, sociabilitate, spirit de echipa, 
viziune de ansamblu (capacitate de prognozare), deschidere, personalitate echilibrată, 
responsabilitate, putere de convingere, abilităţi de rezolvare a conflictelor, altruism, realism, loialitate  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric obţinut în urma participării în colective de organizare a unor seminarii 
internaţionale organizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Valahia din 
Târgovişte,  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Pachetul Microsoft Office, Internet, SPSS 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Poezia  
  



Experiență proiecte finanțare 
europeană 

- Incluziunea socială și profesională a tinerilor aflați  în situații de risc – ISOSTUD, Proiect finanțat din 
Mecanismul financiar al SEE 2009-2014 și administrat de FRDS, Cod proiect: PET009, durata 
2015-2016, Manager de proiect - Florin RADU (8 luni) 

- Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii - PREDEX, Programul operaţional 
sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), ID 77497, durata 2010-2013, Beneficiar 
Universitatea Valahia din Targoviste, valoare contract 20.025.080 lei, Expert logistic - Florin 
RADU 

- Bursele doctorale, premiză pentru creşterea competitivităţii şi competenţelor în cercetarea 
ştiinţifică, Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), ID 63269, 
durata 2009-2012, Beneficiar Universitatea Valahia din Targoviste, valoare contract 11.729.643 lei, 
Asistent manager - Florin RADU 

- Oportunităţi oferite în cadrul stagiului de pregătire doctorală în vederea creşterii capacităţii şi 
motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă, Programul operaţional sectorial dezvoltarea 
resurselor umane (POSDRU), ID S23 (5057),  durata 2008- 2011, Beneficiar Universitatea Valahia 
din Targoviste, valoare contract 6.413.812 lei, Responsabil financiar - Florin RADU 

- Formarea capitalului uman – element esențial pentru ieșirea din criză, Programul operaţional 
sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), ID 87761, valoare contract 2.052.050,00 lei, 
Coordonator informare și publicitate - Florin RADU 

- Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi 
competitivitate pentru piaţa muncii, Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 
(POSDRU), ID 62718, Beneficiar Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, Partener Universitatea 
Valahia din Targoviste, valoare contract 5.306.646,73 lei, Expert elaborare materiale digitale  - 
Florin RADU 

- Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate, Programul 
operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), ID 138113, Beneficiar Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR, Partener Partener 
Universitatea Valahia din Targoviste, valoare contract 17.384.209,71 lei, Expert întreprinderi 
simulate  - Florin RADU 

Informaţii suplimentare Vice President Asociatia Holistic Research Academic - HORA  
Membru Fondator Asociatia AVES - Asociatia Valaha pentru Educatie si Stiinta 
Membru AIELF 
Membru AGER 
Membru in Comitetul Editorial al revistei Social Economic Debates 
Membru in Editors Board Holistica Journal of Business and Public Administration  
Membru in colectivul de redacţie Cahiers du CEDIMES 
Membru in colectivul de redacţie Revue Valaque d’Etudes Economiques 
Membru in colectivul de redacţie Valahian Journal of Economic Studies  
Membru in colectivul de redacţie Cercetări Doctorale  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


