Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Locul de muncă actual de muncă
Adresă loc de muncă

RADU, Carmen
Universitatea din Craiova
13, AI Cuza, 200585, Craiova,România

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

Română
2
Feminin

Poziţie ocupată în cadrul proiectului
Activităţile realizate în cadrul
proiectului

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.10.2007 - prezent
-

Profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele: Bazele statisticii, Statistică economică, Statistică
macroeconomică, Demografie, Statistică financiar-bancară, Teoria și practica sondajului, Analiza
statistică a calităţii vieţii.
Coordonare stagii de practică pentru specializarea: Statistică și previziune economică, cursuri de zi.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea din Craiova
Educaţie
2000 - 2007
-

Conferențiar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele: Statistică I, Statistică II, Statistică macroeconomică, Demografie,
Statistică financiar-bancară, Teoria și practica sondajului, Analiza statistică a calităţii vieţii.
Coordonare stagii de practică pentru specializarea: Statistică și previziune economică, cursuri de zi.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea din Craiova
Educaţie
1994 -2000
- Lector

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele: Statistică generală, Statistica firmei, Statistică macroeconomică,
Demografie.
Coordonare stagii de practică pentru specializarea: Statistică și previziune economică, cursuri de zi.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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Universitatea din Craiova
Educaţie
1991 - 1994

Funcţia sau postul ocupat

- Asistent

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele: Statistică, Statistică macroeconomică, Demografie.
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
Educaţie
1990-1991
Cercetător ştiinţific
Aplicarea metodologiei statistice în cercetarea din domeniul economic
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti
Cercetare în domeniul economic

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
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
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

11.04 -26.04.2014
Certificat de absolvire FORMATOR
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 stagiilor de formare.
S.C. A&C PROIECTE ȘI CONSULTANȘĂ MANAGERIALĂ S.R.L.
02.04. – 20.04.2003
Certificat pentru absolvirea cursului Introduction to Corporate Responability:Romania
Implementarea conceptului de responsabilitate socială corporativă în România
The World Bank Institute
06.07. – 18.07.1992
Certificat pentru absolvirea cursului Analyse de Donnees Multidimensionnelles
Analiza datelor multidimensionale
Universitatea din Craiova și Observatoire des Arts et Metiers de Paris
Noiembrie 1990 - Iulie. 1997
Doctor în economie, specializarea Cibernetică şi statistică economică
Statistică matematică, Statistică teoretică și economică, Demografie, Limba franceză
Titlul tezei: Contribuţii metodologice la studiul fenomenelor demografice în regiunea Oltenia
Universitatea din Craiova
ISCED 6
01.10.1978 -15.09.1982

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

Cibernetică, Statistică, Demografie, Matematică, Prognoză, Informatică
Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Cibernetică Economică
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)
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Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă dezvoltată în cei peste 30 de ani de activitate
profesională, dintre care peste 25 de ani în cercetare şi învăţământ.
Abilităţi de mediere: în cadrul unor anchete statistice am colaborat foarte bine cu alţi colegi, cu
specialişti din domeniul economic şi cu studenţi, masteranzi și doctoranzi.
Abilităţi interculturale: dobândite prin participarea la contracte internaţionale de cercetare şi educarea
studenţilor străini din România.
Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei, dobândită prin coordonarea unor
subcolective de cercetare dar şi prin participarea în diverse organisme de conducere la nivelul
catedrei şi facultăţii.
Funcții deținute:
Membru comisie de admitere licență 1996, 2002
Membru comisie de admitere master 2008-2010
Expert evaluator în comisia de Cibernetică, statistică şi informatică economică a ARACIS, din 2006
Membru Consiliul Profesoral FEAA 2004-2008
Membru în biroul catedrei de Analiză, statistică și matematică 2008-2012
Abilităţi de analiză şi sinteză
Cunoştinţe aprofundate în plan teoretic şi metodologic privind derularea unei cercetări ştiinţifice
Competență bună în utilizarea pachetului Microsoft Office 2010 (Word,Excel,PowerPoint),
Nu este cazul

Alte competenţe profesionale, dobândite prin educaţie şi cercetare: demografie, studiul statistic al
calităţii vieţii, studiul statistic al pieţei muncii regionale (coordonator a două cercetări statistice prin
sondaj asupra pieței muncii regionale, în cadrul unor proiecte europene).
Hobby-uri: lectura, călătoriile.
-

Informaţii suplimentare -Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în:

15 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS
Peste 40 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volumele
conferințelor internaționale.
Peste 40 de comunicări ştiinţifice naționale și internaționale
1 contract internaţional
7 contracte cu agenţi economici
3 contracte de tip PHARE
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Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale sau în teoria și practica sondajului statistic:
Programul/Proiectul
Transfer skills and innovation to lead to develop vocational training in
business policies and procedures Human Resources integrating social
responsibility
Contract nr. : LLP-LdV-TOI-2007-FR-038
Beneficiar:ESCEM - Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management
Tours-Poitiers – France

Funcţia
Staff training - Relation with
Enterprises
Membru în echipa de
realizare a sondajului
statistic.

Perioada
2007-2009

Cercetător/specialist

2007-2009

Membru în echipa de
cercetare

2006-2007

Membru în echipa de
cercetare

2005-2006

Expert pe termen lung

2009-2010

Asistent manager
Formator curs
Metode statistice în
gestiunea afacerilor

2008-2011

Membru în echipa de cercetare
Formator curs
Gestiunea portofoliului de
investiții

2007-2008

Parteneri:APG - Portuguese Association of Human Resource Managers
(Portugalia), BILSP - Balkan Institute for Labour and Social Policy
(Bulgaria), FLA - Fair Labor Association (Switzerland), IAS - Institut
International d'Audit Social (Franta), MAC-Team aisbl (Belgia), NBU New Bulgarian University (Bulgaria), UAL - Universidade Autonoma de
Lisboa (Portugalia), Universitatea din Craiova (Romania)
Program: Leonardo da Vinci. Lifelong Learning Programme
PLATFORMA MULTIMEDIA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU ELEARNING
Nr. contract: 64C /19.09.2007
Programul Capacităţi. Modulul I.
POTENTIALUL COMPETITIV AL INTREPRINDERILOR SI IMPACTUL SAU
ASUPRA DEZVOLTARII ECONOMICE A REGIUNII OLTENIA
Nr. contract: 16 C /18.04.2006
Program: A, Cod CNCSIS 179
Institutia finantatoare: CNCSIS
SISTEM DE INDICATORI UTILIZAT PENTRU MONITORIZAREA
PREVEDERILOR BUGETARE ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR
ECONOMICO-FINANCIARE LA REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR
ROMSILVA

Nr. Contract: 44C/25.07.2005
Beneficiar: RNP ROMSILVA BUCUREŞTI
Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea
parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi alte
instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la sistemul de
educaţie la viaţa activă.

Nr. contract: POSDRU/22/2.1/G/7661
Coordonator: Universitatea din Bucureşti
Parteneri: Universitatea din Craiova, Asociatia RoNetAcad
Program:Fondul Social European.PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)
Institutia finantatoare: AMPOSDRU
Proiectarea, implementarea si derularea unui sistem de formare continua,
inter-regional si trans-national, pentru obtinerea competentelor
antreprenoriale "EDU-Antreprenor"
Nr. contract: POSDRU/9/3.1/S/9
Beneficiar: Universitatea din Bucureşti
Parteneri: Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Brasov,
Apprendre par l’expérience (FR)
Program: Programul Operaţional Sectorial. Dezvoltarea Rersurselor Umane
Institutia finantatoare: AMPOSDRU
PROGRAM DE INSTRUIRE IN DOMENIUL ECONOMIC A RESURSELOR
UMANE DIN REGIUNEA OLTENIA, UTILIZÂND TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
ŞI COMUNICAŢIILOR.
Nr. contract: 2005/017-553.04.02.02.01.408
Phare/2005/017-553.04.02. Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data completării: 15.11.2016
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