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Nume / Prenume
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Telefon(oane)

CRIVEANU RADU CATALIN
STR ALEEA TEATRULUI Nr. 6 , 200403, CRAIOVA, ROMANIA
0351.402.304

Mobil:

0723.558.949

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

raducriv@yahoo.com
Română
11.08.1981
Masculin

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Curriculum vitae al domnului
lect. univ. dr. Criveanu Radu Catalin

19.04.2010-12.05.2010
Certificat de absolvire MANAGER PROIECT, emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
Sociale, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării și
Inovării
Competențe profesionale dobândite:
Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerințelor de management integrat;
Planificarea activităților și jaloanelor;
Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale;
Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectelor;
Managementul calității proiectelor.
SC KAIZEN TRENING & CONSULTING SRL
19.05.2010-15.06.2010
Certificat de absolvire FORMATOR, emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului
Competențe profesionale dobândite:
Pregătirea formării;
Realizarea activităților de formare;
Evaluarea participanților la formare;
Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;
Marketing-ul formării;
Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor și a strategiilor de formare;
Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și strategiilor de formare.
ACCES Oltenia Craiova
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1.10.2004 – 09.11.2007
Doctor în domeniul Cibernetică și Statistică Economică
Studiul Statistic al Fiscalitatii in Contextul Integrarii Romaniei in UE
Universitatea din Craiova
2-20.04.2003
Certificat de participare cursuri organizate de Banca Mondială
Introduction to Corporate Social Responsibility: Romania
World Bank Institute

1.10.2005 – 31.07.2008
Informatician licenţiat în Matematica-informatica

Disciplinele principale studiate / Cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul informaticii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Matematica-Informatica, Universitatea din Craiova,
/ furnizorului de formare
F

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1.10.2004 – 31.07.2006
Master – specializarea Administrarea Afacerilor
Experienţă metodologico – practică în administrarea afacerilor
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova, Catedra de management
1.10.2000 – 31.07.2004
Economist licenţiat în Contabilitate si Informatica de Gestiune
Cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul informaticii aplicată în mediul economic, cunoştinţe
fundamentale şi de specialitate din mediul economic
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova, specializarea Contabilitate si Informatica
de Gestiune
15.09.1996 – 31.07.2000
Bacalaureat
Specializarea matematica-fizica
Colegiul National Fratii Buzesti, Craiova, specializarea Matematica-fizica

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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01.03.2008 – prezent
Lector universitar
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Activităţi şi responsabilităţi principale












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

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, Al. I. Cuza, 13,
Craiova
Învăţământ superior
01.03.2007 – 01.03.2008
Asistent universitar







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

Predare curs la disciplina Bazele Statisticii
Predare curs la disciplina Statistica Economica
Predare curs la disciplina Statistica Ramurilor
Predare curs la disciplina Previziune economica
Predare curs la disciplina Previziune si planificare microeconomica
Îndrumare şi supervizare lucrări de licenţă
Participare ca membru în comisiile de licenţă şi admitere
Publicare ca autor şi co-autor de cursuri universitare şi îndrumare de lucrări practice
Publicare articole în reviste de specialitate, la conferinţe şi simpozioane naţionale şi
internaţionale
Realizare de contracte de cercetare

Predare seminarii la disciplinele Bazele Statisticii, Statistica economica
Îndrumare şi supervizare lucrări de licenţă
Participare ca membru în comisiile de licenţă şi admitere
Publicare ca autor şi co-autor de cursuri universitare şi îndrumare de lucrări practice
Publicare articole în reviste de specialitate, la conferinţe şi simpozioane naţionale şi
internaţionale
Realizare de contracte de cercetare

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova, Al. I. Cuza, 13, Craiova
Învăţământ superior
01.10.2004 – 01.03.2007
Preparator universitar




Activităţi de laborator la disciplinele Bazele Statisticii, Statistica economica
Participare ca membru în comisiile de admitere
Participare la conferinţe şi simpozioane naţionale

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova, Al. I. Cuza, 13, Craiova
Învăţământ

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare
Proiecte de cercetare dezvoltare pe a. Contracte de cercetare obţinute prin competiţie:
bază de contract/grant
Competiţia fiscală europeană. Impactul fiscalităţii asupra performanţelor economico-financiare la nivel
micro şi macroeeconomic, contract nr. 44C/26.09.2007, încheiat între Universitatea din Craiova şi
UEFISCU, nr. de înregistrare UEFISCU 299/1 oct. 2007, durata 3 ani, valoarea finanţării 449.833
RON, director de proiect lect. dr. Raluca Dracea;
Potenţialul competitiv al întreprinderilor şi impactul său asupra dezvoltării economice a regiunii
Oltenia, tip proiect: A, valoarea finanţării 52.000 RON, tema nr. 4, cod CNCSIS 179, director de
proiect prof. dr. Lucian Buşe;durata: 2006-2007.
Model de simulare a veniturilor aşteptate de către asiguraţi prin implementarea sistemului privat de
pensii, tip proiect: AT. Instituţia finanţatoare CNCSIS, contract nr. 16C/18.04.2006, valoarea finanţării:
13.000 RON, director de proiect Conf. dr. Mirela Cristea;
Studiu privind optimizarea strategiei de valorificare a potenţialului turistic naţional şi îmbunătăţirea
imaginii României ca destinaţie turistică, contract nr. 375/04.10.2007 încheiat între Universitatea din
Craiova şi CNCSIS, tema ID 160, derulare 2007-2010, valoarea finanţării 328.500 RON, director de
proiect Conf. univ. dr. Ramona Gruescu;
Curriculum vitae al domnului
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Retea locala a multiplicatorilor de informatie de tineret” nr. 6351 din 30.05.2008 Valoare: 55000 RON;
Finantator :Consiliul Judetean Dolj ; proiect realizat de SCLMMCO in parteneriat cu UCV, director
proiect Ion Criveanu
Scop- servicii complexe de orientare profesionala nr. 57689 din 09.06.2008 valoare 11110 RON,
Finantator Consiliul Local al Primariei Municipiului Craiova; proiect realizat de SCLMMCO, director
proiect Ion Criveanu
Design logistic – activitataea ONG-urilor si a institutiilor de educare si rolul lor in societatea actuala.
Contract nr 129436/12.09.2008, valoare contract 11110 Ron. Beneficiar Consiliul Local al Primariei
Municipiului Craiova.
b. Contracte PHARE
Phare 2005/017-553.04.02.02.01.414 din 30.11.2007 „Program de instruire complex in vederea
dezvoltarii abilitatilor manageriale la nivelul companiilor din Craiova si Rm. Valcea” Valoarea: 70970
EUR; director proiect Ion Criveanu
c. Contracte POSDRU
CONSEL- consilierea elevilor pentru tranzitie facila de la scoala la viata activa. Contract nr
90/2.2/s/62119. Valoare contract 3849356 Ron
TRANSEL-stagii de practica si consiliere pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa pentru elevii
din judetul Gorj. Contract nr 161/2.1/g/141724, valoare contract 2170200 Ron
REintegra – centre de consiliere si educatie comunitara in judetul Dolj. Contract nr 163/2.2/g/137886,
valoare contract 1711400 Ron.
Sprijin pentru facilitarea tranzitiei de la studiu la piata muncii a studentilor de la facultati cu profil
economic si juridic. Contract nr 161/2.1/g/139524 valoare contract 2101563 Ron
CONSTRUCT- centru de calificari pentru infrastructura rutiera. Contract nr 108/2.3/g/82160, valoare
contract 1781220 ron
d. Contracte cu mediul de afaceri
Influenţa calităţii mediului asupra stării de sanătate a populaţiei din zona Olteniei. Beneficiar S.C.
Societate Medicală CLINIC INVEST S.R.L; Drobeta Turnu – Severin, Contract nr. 7c/ 04.01.2007; Val.
Contract 11.500 RON, Director proiect Carmen Radu
Studiu privind strategia de control şi gestiunea economico-financiară la S.C. ARGECOM S.A. Piteşti în
condiţiile legislaţiei actuale, contract nr. 62C/10.12.2005, valoarea finanţării 3.618 EUR, director de
proiect Prof. Univ. dr. Maria Criveanu;
Aplicarea noului sistem contabil în conformitate cu directivele europene de către agenţii economici din
Mehedinţi, contract nr. 59C/21.12.2006, valoarea finanţării 3.213 EUR, director de proiect Mărioara
Avram
Modalităţi şi tehnici de perfecţionare a cadrului organizatoric cu influenţe asupra rezultatelor
economico-financiare a S.C. SOFTRONIC S.R.L., contract nr. 61C/9.12.2005, valoarea finanţării
3.299 EUR, director de proiect Prof. univ. dr. Maria Criveanu;

Membru în organizaţii Membru al SCLMMCO
profesionale/ştiinţifice naţionale şi Membru Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) (din 2006)
internaţionale Membru în colegiul editorial al Revistei Tinerilor Economişti (http://stat257.central.ucv.ro/rte/)
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Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceza

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale





Competenţe şi aptitudini
organizatorice




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 europene.

aptitudini manageriale dobândite din experiența lucrului în echipe de implementare a
proiectelor cu finanțare din fonduri europene, având funcții de conducere și de execuție
capacitatea de a organiza echipe de lucru omogene sau eterogene, dobândită prin prisma
activităţilor de lucru cu studenţii, în formarea de echipe profesionale de lucru al proiectelor
informatice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului



analist – programator cu o vastă experienţă în domeniu, proiectant de sisteme informatice
economice, cunoscător de multiple limbaje de programare cum ar fi:
o Visual FoxPro,
o Visual Basic,
o Visual C#,
o cunoaşterea excelentă a pachetelor Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint,
Publisher, Project Manager, Outlook etc.) şi
o a sistemelor de operare Windows

Alte competenţe şi aptitudini



MANAGER PROIECT, certificat emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
Sociale, Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației,
Cercetării și Inovării, stagiu iunie 2010
FORMATOR, certificat emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării
și Tineretului, stagiu octombrie 2009



Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Data:
7 ianuarie 2015
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