Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

OGARCĂ RADU FLORIN
Str. A. I. Cuza, nr. 13

Telefon(oane)

0251/411.317

Fax(uri)

0251/411.317

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0723/188836

rfogarca@yahoo.com
română
05.05.1977
masculin

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1.05.2010-31.03.2013
Cercetător postdoctoral
Titlul cercetării postdoctorale: ”Studiu privind identificarea şi influenţarea determinanţilor eticii deciziilor
în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea Oltenia”
Universitatea din Craiova
ISCED 6

Perioada

1.11.2002 – 25.07.2007

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în management

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Titlul tezei de doctorat: „Metode şi tehnici de perfecţionare a abordării deciziilor în întreprinderile din
industria panificaţiei din zona Oltenia”
Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti
ISCED 6
1.10.2000 – 20.07.2002
Magister/Master în profilul economic, Specializarea Administrarea Afacerilor
Strategia întreprinderii, Managementul resurselor umane, Gestiune comercială, Gestiune financiară,
Gestiunea Producţiei, Simulări decizionale
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova
ISCED 6
1.10.1996 – 20.09.2000
Economist, profilul economic, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Economie, Contabilitate, Informatică, Management
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova
ISCED 5

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

15.09.1992-15.06.1996
Diplomă de bacalaureat/ Diplomă ajutor analist programator

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Informatică, Matematică, Economie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul ”Radu Greceanu” Slatina, Olt

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 3

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

01.03.2008 – în prezent
Lector universitar
Activităţi didactice (la disciplinele Management, Managementul IMM-urilor, Etică în afaceri,
Managementul producţiei) şi de cercetare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Str. A. I. Cuza, nr.13
Învăţământ
01.03.2004 – 01.03.2008
Asistent universitar
Activităţi didactice (la disciplinele Management, Economia întreprinderii, Simulări decizionale) şi de
cercetare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Str. A. I. Cuza, nr.13
Învăţământ
25.02.2002 – 01.03.2004
Preparator universitar
Activităţi didactice (la disciplinele Management, Economia întreprinderii, Management operaţional) şi
de cercetare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Str. A. I. Cuza, nr.13
Învăţământ
01.10.2001-25.02.2002
Preparator universitar suplinitor
Activităţi didactice (la disciplina Management operaţional)
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – Str. A. I. Cuza, nr.13
Învăţământ
01.01.2001 – 01.10.2001
Economist
Executare completă lucrări contabile şi lucrări generale privind gestiunea resurselor umane
S.C. Promax Industries SRL Craiova/ Str. Dezrobirii, nr. 1, Craiova
Industrie, producţie de panificaţie

Activitatea ştiinţifică şi de
cercetare
Proiecte de cercetare dezvoltare pe a. Contracte de cercetare obţinute prin competiţie:
bază de contract/grant 1. Cercetări privind managementul strategic al resurselor umane în întreprinderile româneşti în contextul

integrării în Uniunea Europeană, proiect de tip At, perioada: 2002, cod: CNCSIS: 489, valoare:
34.500.000 lei, director: conf. univ. dr. Adriana Burlea Schiopoiu; colaborator;
2. Studiu statistic privind corelaţia dintre structura financiară şi rentabilitatea firmelor industriale
româneşti, proiect de tip At, perioada: 2003, nr. contract: 33547, nr. temă: 5, COD CNCSIS 291, valoare:
18.000.000, director: lect. univ. dr. Costel Ionaşcu; membru în echipa de cercetare;
3. Sistem de indicatori folosiţi în analiza eficienţei economice a capitalului firmelor româneşti în
contextul aplicării standardelor internaţionale de contabilitate, proiect tip At, perioada: 2003, valoare:
18.000.000, Nr. contract: 33547, nr. temă: 6, COD CNCSIS 300, director: lect. univ. dr. Marian Siminică;
membru în echipa de cercetare;
4. Metode şi tehnici de perfecţionare a abordării deciziilor în întreprinderile de panificaţie din zona
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Oltenia, cod CNCSIS 145, comisia 3, (bursă individuală de cercetare de tip Bd), perioada 2003-2006;
5. Studiu privind capacitatea managementului bazat pe valoare de a atrage investiţii de capital străin si
de a integra firmele româneşti cotate la bursa in structurile economico-financiare europene, proiect tip At,
acceptat la finanţare în competiţia 2004, valoare: 50.000.000, director: lect. univ. dr. Marius Mitrache;
membru în echipa de cercetare;
6. Strategia de compatibilizare a învăţământului superior economic românesc cu cerinţele spaţiului
european al educaţiei şi cercetării ştiinţifice, proiect tip A, 2005-2007, cod CNCSIS 136, valoarea: 61.000,
director: prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu; membru în echipa de cercetare;
7. Potenţialul competitiv al întreprinderilor şi impactul său asupra dezvoltării economice a regiunii
Oltenia, proiect tip A, 2006-2007, cod CNCSIS 179, valoarea aprobată: 52.000 RON, director: prof. univ.
dr. Lucian Buşe; membru în echipa de cercetare;
8. Managementul eticii în instituţiile de învăţământ superior din România, competiţie proiecte de
cercetare Universitatea din Craiova, perioada de derulare: 2014, valoare aprobată: 12.000 RON, director:
asist. univ. dr. Silvia Puiu; membru în echipa de cercetare;
9. Studiul nivelului de cunoaştere a standardelor de control intern/managerial şi identificare a unor măsuri
de sprijinire a instituţiilor publice în implementarea controlului intern/managerial, competiţie de proiecte
de cercetare Universitatea din Craiova, perioada de derulare: 2014, valoare aprobată: 12.000 RON,
director: asist. univ. dr. Cosmin Băloi; membru în echipa de cercetare;
b. Contracte cu mediul economic:
10. Studiu privind susţinerea performanţei financiare prin optimizarea gestiunii fiscale la SC AVK
Electroputere SA Craiova, perioada: octombrie-noiembrie 2002, valoare:5.000.000 lei; director: lect. univ.
dr. Sorinel Domnişoru; membru în echipa de cercetare;
11. Studiu privind organizarea activităţii financiar-contabile la Regia Autonomă de Transport Craiova,
perioada: iunie-iulie 2002; valoare: 5.000.000 lei, director: lect. univ. dr. Sorinel Domnişoru; membru în
echipa de cercetare;
12. Studiu privind reconsiderarea funcţiei şi optimizarea implementării auditului intern ca mijloc de
asigurare a organizaţiei la S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., nr. contract 60C/29.12.2006,
valoare11.621 lei, director: conf. univ. dr. Sorinel Domnişoru; membru în echipa de cercetare;
c. Contracte PHARE
13. Centrul Regional Universitar de Formare, Asistenţă şi Consultanţă în Resursele Umane –
CRUFACRUM, Phare 2002 – Grant financing scheme for Human Resources Development RO 2002/000586.05.02.02, acceptat la finanţare 2005, valoare: 52.950 euro, director: prof. univ. dr. Mihai Vărzaru;
membru în echipa tehnică;
d. Contracte Leonardo
14. Diffusion et traitement des informations émanant des Institutions Européennes, au service de la
triade Université-Entreprise-MassMedia, Programului Leonardo da Vinci II, 2005, consultant;
15. Competencies for results – CORESULTS, program tip Leonardo da Vinci, nr. contract
RO/2004/93040/EX, valoare 14.500 euro, perioada 2006, director: prof. univ. dr. Mihai Vărzaru,
responsabil financiar;
e. Contracte POSDRU
16. Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin
FSE, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Contract POSDRU/41/3.3/G/40317, perioada 01.02.2011-30.11.2011;
expert responsabil info-point regional;
17. Antreprenoriatul - O carieră de succes, Cod Contract: POSDRU/92/3.1/S/63785, Beneficiar: Fundaţia
Orizont, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”; perioada de
derulare: 2012-2013; valoare totala: 20.372.331 RON; formator (curs: Management financiar);
18. Studiu privind identificarea şi influenţarea determinanţilor eticii deciziilor în cadrul întreprinderilor mici
şi mijlocii din regiunea Oltenia, în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte
spre o şcoală postdoctorală a viitorului", ID 61968, proiect finanţat pentru perioada 2010-2013 din Fondul
Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POS DRU) (începând cu aprilie 2010); cercetător postdoctorat;
19. Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivel naţional în cadrul societăţii civile şi
administraţiei publice locale şi centrale, Axa prioritară 6: “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major
de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, Numărul de identificare al
contractului: POSDRU/97/6.3/S/ 63007, perioada ianuarie-februarie 2014; formator (curs: Manager
îmbunătăţire procese).
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Membru în organizaţii Membru Societatea Academică de Management din România
profesionale/ştiinţifice naţionale şi (http://www.samro.ro/MEMEBRI%20ACTUALI.htm)
internaţionale Membru Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) (din 2006)

(SAMRO)

(din

2012)

Membru în colegiul editorial al Revistei Tinerilor Economişti (http://stat257.central.ucv.ro/rte/)
Editor asistent revista Management-Marketing (http://www.mnmk.ro/colegiu.php)
Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale COMPETITIVENESS AND STABILITY IN
THE KNOWLEDGE – BASED ECONOMY, ediţiile 2010, 2011, 2012, 2014

Stagii în străinătate IUT Robert Schuman, University of Strasbourg (stagiu de documentare, septembrie 2005)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba engleză

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale RELAŢII INTERUMANE: Stabilesc şi am stabilit cu mare uşurinţă relaţii interumane excelente cu studenţii şi
colegii;
MUNCA ÎN ECHIPĂ: Am lucrat şi lucrez în diferite tipuri de echipe, constituite ca urmare a desfăşurării
activităţilor didactice, profesionale, echipe de cercetare în cadrul proiectelor la care am participat;
ABILITĂŢI INTERCULTURALE: Am dobândit experienţă profesională la nivel european educaţional prin
participarea la mai multe proiecte tip Leonardo.

Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric şi experienţă în domeniul managementului universitar dobândite ca:
organizatorice - Membru (1996-2000) şi vicepreşedinte cu probleme sociale al Sindicatului Studenţilor Economişti

(1998-2000);
- Vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiilor Studenţeşti Craiova (1999-2000);
- Membru în Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (din 2008)
- Director departament Management-Marketing-Administrarea Afacerilor (FEAA Craiova) (din mai
2012).

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe

Permis(e) de conducere

Data,
24.02.2014
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Stăpânire foarte bună a instrumentelor Microsoft Office
- Manager de proiect (certificat de absolvire seria G nr. 00111483) – stagiu de specializare 1526.02.2010;
- Formator (certificat de absolvire seria G 00075726) – stagiu de specializare 30.10-14.11.2011;
Categoria B (din 1997)

Semnătura,

