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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E A N  

 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  Rădulescu Ionuţ Robert 

Adresă   

Telefon   

E-mail  profudeeconomie@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii   

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

2015-prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Scoala Gimnaziala „Grigorie Ghica Voievod”, Sector 2, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Management 

• Funcţia sau postul ocupat  Director Adjunct 

 

• Perioada (de la – până la)  2014-prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Liceul Teoretic "Traian" , Sector 2, Bucuresti 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educatie/Training: Economie şi educaţie antreprenorială 

• Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic titular- profesor 

  

• Perioada (de la – până la)  2008-2014 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Colegiul Tehnic "Traian" , Bucuresti 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educatie/Training: Economie şi educaţie antreprenorială 

• Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic titular- profesor 

   

• Perioada (de la – până la)  2006-2007 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Colegiul Economic „Hermes”, Sector 2, București 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educatie/Training 

• Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic titular – învăţător 

   

• Perioada (de la – până la)  2002-2006, 2007-2008 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Şcoala cu clasele I-VIII Cojasca, jud. Dâmboviţa 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educatie/Training 

• Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic titular – învăţător 
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• Perioada (de la – până la)  2001-2002 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nucet, jud. Dâmboviţa 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educatie/Training 

• Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic detașat – învăţător 

   

• Perioada (de la – până la)  2000-2001 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Şcoala cu clasele I-VIII Fântânele, jud. Dâmboviţa 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Educatie/Training 

• Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic titular – învăţător 

   

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

• Perioada (de la – până la)  2005-2011 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Universitatea Valahia Targoviste 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Doctorand – Facultatea de Ştiinţe Umaniste 

Teza doctorat  - Istoria economica a Romaniei „Finantarea efortului de 
razboi al Romaniei in perioada 1939-1945” 

• Numele calificării primite           Doctor 
 

• Perioada (de la – până la)  2004-2005 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Universitatea Valahia Targoviste 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Master – Marketingul Afacerilor 

 

• Perioada (de la – până la)  2000-2004 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Academia de Studii Economice Bucureşti  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Afaceri Internaţionale 

• Numele calificării primite  economist 

 

• Perioada (de la – până la)  1995-2000 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Liceul Pedagogic(actual Colegiul Naţional "Constantin Cantacuzino"), 
Târgovişte 

• Numele calificării primite  învăţător-educatoare 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi 

carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o 
diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 
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LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

  LIMBA ENGLEZĂ 

• Abilitatea de a citi  Avansat 

• Abilitatea de a scrie  Avansat 

• Abilitatea de a vorbi  Mediu  

 

  LIMBA FRANCEZĂ 

• Abilitatea de a citi  Avansat 

• Abilitatea de a scrie  Mediu  

• Abilitatea de a vorbi  Avansat 

 
  LIMBA ITALIANĂ 

• ABILITATEA DE A CITI  Avansat 

• ABILITATEA DE A SCRIE  Mediu  

• ABILITATEA DE A VORBI  Avansat 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

. 

  ordonat si cu spirit intreprinzator  

 atent la detalii şi răbdător 

 comunicativ şi energic 

 empatic şi cu simţul umorului 

 capabil să prestez muncă in echipă 

 apt de a acumula şi de a transmite în mod eficient noutăţi 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 

 - cunoştinţe avansate de utilizare PC 

- navigare internet 

 

ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

 

 

 

 

ALTE INFORMATII 

 

 - preocupat de evoluţia economică a României 

- analiza cursului valutar 

- pasionat de acvaristica 

 

 

2018 – participare curs PROEDUS PMB „Managementul Activitatilor 
Educative Nonformale” 

2016 – Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune cod cor: 
24221 

2016  - Expert Competente  Antreprenoriale, in cadrul proiectului 
„Incluziunea Sociala a Femeilor Rome”, Id: POSDRU/71/6.3 

2016 – participare la proiect CIVITAS, „Educatie pentru viata” 

2016 – participare la proiectul „Europa in scoala mea”, Dezbatere 
„Antreprenoriatul in Europa” 

2016 – organizator al Festivalului International de Muzica „Chants, 
Sons sur Scene” 

2015 – participare la curs „Comunicare si negociere in scoala” 

2015 – participarea la proiectul european ENTREDU pentru 
dezvoltarea Comunitatii Antreprenoriale Romanesti 

2015 – presedinte al Comisiei Zonale de Evaluare, Sector 2 in cadrul 
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examenului de Evaluare Nationala, Clasa a VIII-a 

2015 – presedinteal Comisiei de Examen pentru Evaluarea Nationala, 
clasele II, IV, VI 

2015 – participare la cursul „Utilizarea Instrumentelor On-line in 
Educatie” 

2015 -2016 – evaluator olimpiada faza pe sector si faza pe municipiu 

2014 – participare la proiectul „Tineri VIP pentru tine in Scoala Altfel”, 
sesiunea de Educatie Civica, Prim Ajutor si introducere in Voluntariat 
2014 

2014-2015 - membru in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala 
„Grigorie Ghica Voievod” 

2014 – participare la Conferinta Internationala din cadrul proiectului „Me 
is Mine –Observator Model Antifurt de Identitate” 

2013 – participarea la cursul POSDRU/87/1.3/S/53889 „Cadrul didactic 
– un profesionist in sistemul de invatamant” 

2012 - participarea la cursul POSDRU/3/1.3/S/2 ID:3777 
„Restructurarea sistemului de formare continua a personalului din 
invatamantul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite 
profesionale transferabile” 

2012 – participare la al III-lea Congres al Federatiei Europene 
UNESCO 

2012-2018 – membru in comisiile de examen si de evaluare pentru 
examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala 

2011 – participare in cadrul proiectului POSDRU 17/1.1/G/30204 
„Dezvoltare organizationala si descentralizare in invatamantul 
preuniversitare din Bucuresti. Studiu-pilot de cultura organizationala si 
impact de leadership” 

2011-2014 – membru in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic 
„Traian” 

2010 – participare la curs  „Managementul proiectului” 

2010 – profesor coordonator participare proiect reciclare DEEE-uri 
„Vanatoarea de monstri”, organizat de ECOTIC 

2010-2012 – consilier educativ si coordonator de programe si proiecte 
la Liceul Teoretic „Traian” 

2010 – 2015 – organizator al Targului Cadourilor de Craciun de la L. T. 
„Traian” 

2010 – 2015 - Organizator de tabere şi excursii tematice. 

2009 – participare la proiect „Fii verde! Fii selectiv cu deseurile!” 

2009 – Proiect Business StartUp Extremetraining  pentru dezvoltarea 
de abilităţi practice si cunostinţe teoretice necesare pentru 
antreprenoriat 

2009 – participare la seminarul „Entreprise without borders” - Bruxelles 

2008 – participare la Scoala de vară „Economics for leaders” de la 
Poiana Braşov 

2008-2015 – colaborare cu Junior Achievement Romania, organizaţie 
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care are ca scop pregătire tanarei generaţii pentru a reuşi în economia 
de piaţă. 2005 – Proiect Phare educatie pentru toti cu focalizare pe 
copiii proveniţi din medii defavorizate 

2008-2014 - Participant proiecte POSDRU pe teme economice, 
organizarte de Academia de Studii Economice si Universitatea 
Politehnica Bucuresti, curs PROMANAGEMENT – TIC Initiere 

2007 –  bursa de studiu Socrates-Erasmus in Finlanda, Helsinki 

2000-2006 colaborare cu Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor prin 
Susţinere Reciprocă, Bucuresti – instructor de activităţi extraşcolare 
pentru elevii de gimnaziu. 

 

 


