Curriculum vitae
Europass

.

Informaţii personale
Nume / Prenume
Locul de muncă actual de muncă
Adresă loc de muncă
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

BRATU Răducu-Ştefan
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA
AFACERILOR
No. 13, Str. A.I.Cuza, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
Fix: 0040.251.411.593

Mobil: 0040.742 036052

0040.251.411.317
braturaducu@yahoo.com
romana
15.03.1982
masculin

Poziţia propusă în proiect coordonator practică
Îndatoriri în proiect
stabileşte împreună cu tutorii temele de practică
-

asigura buna desfasurare a derularii stagiilor de practica la nivelul centrelor de practica

-

contribuie la efectuarea unei evaluări a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă

Experienţa profesională
Perioada

oct.2011 – prezent

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

Sustinere si redactare de seminarii economie europeana, microeconomie, macroeconomie, turism
international, coordonare activitati cercetare, indrumare activitate studenti
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Str. A.I.Cuza, nr. 13
Invatamant superior
oct.2009 – oct.2011
Preparator Drd.
Sustinere si redactare de seminarii economie europeana, microeconomie, macroeconomie, turism
international, coordonare activitati cercetare, indrumare activitate studenti
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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

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Str. A.I.Cuza, nr. 13
Invatamant superior
2006-2009
Doctorand cu frecventa si cu bursa
Sustinere si redactare de seminarii economie europeana, relatii publice, microeconomie,
macroeconomie, coordonare activitati cercetare, indrumare activitate studenti
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Str. A.I.Cuza, nr. 13
Invatamant superior

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
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
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

2006-2010
Doctor în Economie
teza de doctorat intitulata “Tendinţe şi mutaţii în evoluţia pieţei de capital din România”,
Universitatea din Craiova, Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova
Doctorat

2006-2008
Diploma de studii academice postuniversitare
Economia intreprinderii, Economie europeana, Analiza economica
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova
Masterat

2001-2002 şi 2006-2008
Economist licenţiat / Diploma de studii academice universitare
Microeconomie, Macroeconomie, Economie Europeană, Organizaţii Economice Internaţionale,
Tehnica Operaţiunilor de Comerţ Exterior, Economie europeana
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova
Studii universitare

2001 – 2005
Certificat de absolvire pentru a servi la încadrarea în învăţământ / Diploma de studii academice
universitare
Modulului de Pregătire al personalului didactic
Universitatea din Craiova, Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova
Studii universitare, de pregatire a personalului didactic
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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

2001 – 2005
Licenţiat în educaţie fizică şi sport şi management sportiv / Diploma de studii academice universitare
Secţia Educaţie fizică şi Management în sport
Managemnt, Marketing, Economie, Educaţie fizica
Universitatea din Craiova, Facultăţii de Educaţie Fizică Sport din Craiova
Studii universitare

2001 – 2006
Inginer diplomat / Diploma de studii academice universitare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

secţia Calculatoare–Română, Specializarea Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din cadrul Universităţii din Craiova

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

Studii universitare

1997 – 2001
bacalaureat
profil Biologie–Chimie
Liceul “Traian Vuia“ – Craiova.
Studii preuniversitare

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

romana

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleza
Franceza

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

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

Certificat de competenţă lingvistică - limba engleză, Universitatea din Craiova, Centrul de limbi străine Interlingua,
Catedra de Limbi Anglo-Americane, Nr. 70/08.09.2006

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Abilitate de comunicare, creativitate, dinamism, eficienta, spirit de echipa,abilitate de a lucra cu
studenţi din toate mediile sociale/culturale. Abilităti de negociere, capacitate de lucru cu şi în
cadrul unor echipe multi-funcţionale, spirit intuitiv, perseverenta.
Lucrul într-un mediu dinamic, profesional care să-mi permită utilizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor
precum şi acumularea experienţei în diferite domenii de activitate.
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Competenţe şi aptitudini organizatorice

- Experienta buna a managementului echipei, buna gestiune a timpului, simţ organizatoric foarte
bun.
Membru în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat, a disertaţiilor şi a lucrărilor de licenţă
Membru în comitetul de organizare a International Conference „Competitiveness and stability in
the knowledge – based economy”, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, 21 – 22 octombrie 2006, respectiv 30 – 31 mai 2008
Membru în comitetul de redacţie pentru „Revista Tinerilor Economişti”
Membru intr-un numar de 4 proiecte de cercetare in domeniul economic

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului






Alte competenţe şi aptitudini

Competenţe şi aptitudini de cercetaredezvoltare de proiecte sau granturi

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în publicarea a peste 15 articole în reviste de
specialitate, participarea la peste 10 conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea ca unic autor
sau în colaborare a 7 cărţi, participarea la 4 contracte de cercetare ştiinţifică.

1.

2.

3.

4.

Permis(e) de conducere

Cunostinte Macromedia Dreamwaver MX, Adobe Photoshop, TRENDIX - Sistem Informatic
Integrat.
Operare PC – Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Linux.
Programare Java, Visual Fox Pro 6.0, C++, Turbo Pascal (cunoştinţe generale).
Administrare: Windows9x, Windows CE, Windows NT4/2000, Windows XP, Windows Vista,
Network Management Tools, TCP/IP,Linux, Reţele de calculatoare;

Studiul privind opţiunile de finanţare ale S.C. Service Auto – Ray S.R.L. în vederea susţinerii
strategiei de dezvoltare pe termen mediu, contract obţinut prin competiţie naţională, încheiat
între Universitatea din Craiova şi S.C. Service Auto – Ray S.R.L., nr. de înregistrare 99C/12.2007,
valoarea finanţării 3800 EUR, membru în echipa de cercetare, director de proiect Prof. univ.
dr. Ştefan Bratu;
Proiect de cercetare, „Program de instruire complex in vederea dezvoltarii abilitatilor
manageriale la nivelul companiilor din Craiova si Rm. Valcea” Nr. Phare 2005/017553.04.02.02.01.414 din 30.11.2007, Valoarea: 70970 EUR; director proiect Prof. univ. dr. Ion
Criveanu.
Produs software pentru analiza performanţelor, manageriale SC. ETANS PLAST SRL
Craiova, contract obţinut prin competiţie naţională, încheiat între Universitatea din Craiova şi SC.
ETANS PLAST SRL Craiova, nr. de înregistrare 12C/ 24.3.2008, valoarea finanţării 3200 EUR,
membru în echipa de cercetare, director de proiect Conf. univ. dr. Andy Ştefănescu;
Studiu privind utilizarea potenţialului de finanţare al pieţei de capital de S.C. SERVICE
AUTO – RAY S.R.L. în vederea susţinerii strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung în
perspectiva transformării în S.A. şi listării la bursă, contract obţinut prin competiţie naţională,
încheiat între Universitatea din Craiova şi S.C. Service Auto – Ray S.R.L., nr. de înregistrare 45C/
02.07.2009, valoarea finanţării 10100 EUR, membru în echipa de cercetare, director de proiect
Prof. univ. dr. Ştefan Bratu;

CATEGORIA B
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Informaţii suplimentare

-

Diplomă de excelenţă acordată de Asociaţia Facultăţilor din România (AFER) în semn de
recunoştere a meritelor pentru sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin organizarea
excelentă a Olimpiadei naţionale a Studenţilor Economişti, ediţia I, Craiova, 2006.
Diplomă de excelenţă reprezentând recunoaşterea meritelor, pentru implicarea în activităţile
proiectului „Design logistic şi organizare de simpozion intitulat Activitatea ONG-urilor şi a
instituţiilor de educaţiei şi rolul acestora în societatea actuală: vectori de creştere a nivelului
de participare a cetăţenilor la viaţa socio-culturală a comunitătii” finanţat din fondurile
bugetului local al municipiului Craiova alocate pentru activităţi non-profit de interes local
pentru anul 2008, Serie B-CLC, Nr. 086.
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