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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
EUROPASS 

 

 
 

   
INFORMATII  PERSONALE 

Nume/ prenume  Radu Cătălin Marius  

Adresa  Sector 6, Bucureşti (România)  

    

E-mail  
 

 

 catalin.radu10@yahoo.com 

 

 

 

 

Nationalitate   Română 

 

Data nasterii  14/02/1981 

 

Sex  M 

 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
 

   

• Perioada   28/04/2015–Prezent 

• Functia sau postul ocupat   Expert evaluare candidaturi în vederea implementării Strategiei de Resurse Umane pentru 
Cercetători elaborată în conformitate cu principiile Cartei Europene pentru Cercetători și a 
Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor 

•  Responsabilitati principale 

 

 

 

 

 

 

 Responsabilităţi: 

▪ Analiza aplicațiilor primite din partea universităților și a institutelor de cercetare care au aderat la Carta 
Europeană a Cercetătorilor și la Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor și doresc să 
implementeze propia Strategie de Resurse Umane pentru Cercetători 

       https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r 

În contextul activităților descrise mai sus, o componentă importantă o reprezintă 
relaționarea/comunicare, pe de o parte cu experți ai universităților și a institutelor de cercetare din țări 
membre ale UE și, pe de altă parte cu reprezentanții ai Comisiei Europeană, Directoratul General 
pentru Cercetare și Inovare. 

 

• Numele si adresa angajatorului  Comisia Europeană, Directoratul General pentru Cercetare și Inovare (Bruxelles, Belgia) 

• Sectorul de activitate  Cercetare 

   

• Perioada   01/10/2011–Prezent 

• Functia sau postul ocupat   Referent  cercetare 

•  Responsabilitati principale  Responsabilităţi: 

▪ analiza oportunităţilor de colaborare şi de finanţare în domeniul cercetării în plan naţional şi 
internaţional; 

▪ asigurarea suportului necesar cercetătorilor la redactarea documentaţiei în vederea depunerii 
proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională; 

▪ informarea şi consilierea responsabililor cu organizarea de manifestări ştiinţifice; 

▪ asigurarea accesului la baze de date ştiinţifice pentru cercetători şi studenţi; 

•    identificarea oportunităţilor de colaborare în domeniul cercetării în plan naţional şi internaţional; 

•     asigurarea accesului la baze de date ştiinţifice pentru cadre didactice şi studenţi, precum și 
diseminarea de oportunități de cercetare și/sau finanțare a mobilități cercetătorilor; 

•     afișarea informațiilor în limba engleză despre locurile de muncă vacante în cadrul Universității Spiru 
Haret pe platforma Euraxess a Comisiei Europene în conformitate cu obligaţiile asumate prin Strategia 

mailto:catalin.radu10@yahoo.com
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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de Resurse Umane a Universităţii Spiru Haret; 

•   monitorizarea afișării informațiilor în limba engleză despre locurile de muncă vacante în cadrul 
Universității Spiru Haret pe website-ul universității în vederea asigurării transparenței procesului de 
recrutare, în conformitate cu obligaţiile asumate prin Strategia de Resurse Umane a Universităţii Spiru 
Haret; 

•   coordonarea şi asigurarea suportului necesar organizării evenimentelor ştiinţifice; 

•    asistență în administrarea website-ului ICCS în vederea asigurării informaţiilor necesare desfăşurării 
activităţii de cercetare; 

•   diseminarea activității de cercetare a Universităţii Spiru Haret în social media (LinkedIn, Facebook, 
Twitter); 

 

Realizări: 

 
 

▪ selectarea şi negocierea accesului la baze de date pentru studenţii şi cercetătorii Universităţii Spiru 

Haret; 

▪ realizarea de site-uri necesare activităţii de cercetare; 

▪ aderarea Universităţii Spiru Haret la Carta Europeană a Cercetătorului şi la Codul de Conduită privind 
Recrutarea Cercetatorului 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#R 

▪ acceptarea în grupul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene, Directoratul General pentru Cercetare, grup 
de lucru având ca scop acordarea de asistenţă în vederea elaborarării Strategiei de Resurse Umane 
pentru Cercetători a Universităţii Spiru Haret, în conformitate cu principiile Cartei Europene a 
Cercetătorului și a Codului de Conduită privind Recrutarea Cercetatorului; 

▪ obţinerea în luna  octombrie 2013 a logo-ului " Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare" acordat  
de Comisia Europeană-DG Research, Universitatea Spiru Haret  fiind prima universitate din România 
căreia i-a fost acordat. 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs#R 

       http://cercetare.spiruharet.ro/index.php 
▪ începând cu anul 2015 - expert evaluare candidaturi pentru distincția Excelența Resurselor 

Umane în Cercetare, Comisia Europeană, Directoratul General pentru Cercetare; 
▪ participarea la  activităţi desfăşurate în cadrul Acţiunii COST TN1302 - The voice of 

research administrators - building a network of administrative excellence (BESTPRAC), 
fapt ce a contribuit la acumularea de cunoștiințe relevante pentru Universitatea Spiru 
Haret; 

▪ promovarea în rândul cadrelor didactice USH a oportunităţilor de participare în cadrul 
Acţiunilor COST şi acordarea de asistenţă în vederea efectuării întocmirii dosarului de 
candidatură în cadrul Comitetelor de Management. Ca urmarea a acţiunilor mele 
Universitatea Spiru Haret este prezentă în Comitetul de Management a opt Acţiuni COST. 

 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret-Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti (România) 

• Sectorul de activitate  Educaţie 

 

• Perioada   01/09/2004–30/09/2011 

• Functia sau postul ocupat   Bibliotecar 

• Responsabilitati principale 

 

 

 

Realizări: 

 

 ▪ Responsabil de reînoirea titlurilor de carte, stabilirea şi menţinerea unor relaţii de colaborare cu 
furnizorii de carte şi publicaţii  

 

▪ creşterea cu aproximativ 50% a numărului de titluri existente în bibliotecă, fapt ce a sporit considerabil 
interesul studenţilor şi cercetătorilor pentru colecţiile de carte existente în bibliotecă; 

▪ abonarea Bibliotecii de Relaţii Internţionale şi Studii Europene la un număr important de publicaţii de 
specialitate din ţară şi străinătate, fapt ce a contribuit la îndeplinirea standardelor necesare evaluării 
instituţionale şi la creşterea considerabilă a interesului studenţilor şi cercetătorilor pentru colecţiile de 
publicaţii periodice existente în bibliotecă 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Bucureşti 
(România) 

• Sectorul de activitate  Educaţie 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode%23R
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs%23R
file:///D:/catalin/cv/%20%20%20%20%20%20%20http:/cercetare.spiruharet.ro/index.php
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EDUCATIE SI FORMARE 

 

• Perioda  01/10/2007–15/05/2009 

• Calificarea / diploma obtinuta   Master în Geopolitică şi Relaţii Internaţionale 

• Disciplinele principale studiate / 
competente professionale 

dobandite 

 Discipline: 

Geopolitica  
Relatii internationale - teorie şi politici ; 

Risc şi securitate în viaţa internaţională;  
Economie internatională; Statistica mediului economic internaţional; 

Geopolitica Romaniei ; Geopolitica conflictelor / Managementul conflictelor 

Geopolitica resurselor Teoria jocurilor si negocierea în relaţiile internaţionale 

Diplomaţie / Protocol; Organizaţii internaţionale; Geostrategii internaţionale ale marilor corporaţii 

 

Programul de masterat dezvoltă competenţe profesionale în: 

▪ geopolitică, 

▪ afaceri, 

▪ relaţii internaţionale, 

▪ diplomaţie, 

 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Bucureşti 
(România) 

 

• Perioda  01/10/2004–15/07/2007 

• Calificarea / diploma obtinuta   Licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

• Disciplinale principale studiate / 
competente professionale 

dobandite 

 Discipline: 

▪ Relaţii internaţionale; Managementul afacerilor economice internaţionale 

▪ Istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei;Organizaţii europene şi euroatlantice 

▪ Introducere în ştiinţa politicii; Geopolitică; 

▪ Drept comunitar; Bazele programelor de finanţare comunitară şi din alte surse externe; 

▪ Integrarea europeană şi euroatlantică a României,  

▪ Relaţii publice şi comunicare internaţională,  

▪ Doctrine politice contemporane;Dreptul european al drepturilor omului,  

▪ Managementul crizelor şi conflictelor regionale, 

▪ Drept diplomatic şi consular; Drept internaţional public 
 

Principalele competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul domeniului relaţiilor internaţionale şi 
studiilor europene sunt: 
 

▪ competenţe în analiza şi soluţionarea problemelor aferente acestui domeniu; 

▪ capacitatea de colaborare cu specialisti din domeniile conexe; 

▪ capacitatea de a elabora proiecte europene şi internaţionale şi dobândirea de calităţi 
     manangeriale necesare realizării acestor proiecte; 

▪ capacitatea de a cerceta ştiinţific în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate prin 
     masterat şi doctorat. 

 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea Spiru Haret-Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Bucureşti 
(România) 
 
 

                                         

• Perioda  08/05/2017–12/05/2017 

• Calificarea / diploma obtinuta   Erasmus Staff Training Program- “In Search of HR Excellence in Research”  
https://www.ulg.ac.be/cms/c_8670669/fr/in-search-of-hr-excellence-in-research 

 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

 Organizat de Universitatea din Liège, Belgia 

 

https://www.ulg.ac.be/cms/c_8670669/fr/in-search-of-hr-excellence-in-research
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formare 

 

• Perioda  26/06/2012–26/06/2012 

• Calificarea / diploma obtinuta   One-day training workshop Gender in Research 

 

 

 

  

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Comisia Europeana, în cadrul Programului FP7 Gender in Research as a Mark of Excellence, 
Bucureşti (România) 

 

 

 

 
 

• Perioda  26/06/2012–26/06/2012 

• Calificarea / diploma obtinuta   One-day training workshop Gender in Research 

   

 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Comisia Europeana, în cadrul Programului FP7 Gender in Research as a Mark of Excellence, 
Bucureşti (România) 

 

 

 

 

25 /04/2016 

Capacity building workshop for researchers- Training: Gender in Research: 
Introduction, Methods and Practical Examples. 
 http://limbi-straine.ucdc.ro/doc/cost_gednerste_agenda_bucarest.pdf 

 

Workshop organizat în cadrul proiectului COST Targeted Network TN1201 de către Universitatea Dimitrie 
Cantemir, București 

 

 

 

 

 
 

07/03/2016-11/03/ 2016                                               

Erasmus Staff Training Week” Promoting gender equality and   diversity    for 
researchers:  is the task finished? Exchange of practices and procedures” .  
http://www.ulg.ac.be/cms/c_13742/fr/erasmus-pour-le-personnel 
 
Organizat de Universitatea din Liège, Belgia 

 

• Perioda  13/07/2013–20/07/2013 

• Calificarea / diploma obtinuta   Curs de instruire Competenţe antreprenoriale/abilităţi manageriale 

• disciplinale Principale studiate / 
competente professionale 

dobandite 

 Competenţe antreprenoriale/abilităţi manageriale 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Organizat de catre Scoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative în cadrul proiectelor 
EHR-Antreprenoriat pentru resurse umane, proiect cofinanţat prin FSE- prin POSDRU 2007-
2013, Bucureşti (România) 

 
 

• Perioda  26/06/2012–26/06/2012 

• Calificarea / diploma obtinuta   One-day training workshop Gender in Research 

   

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Comisia Europeana, în cadrul Programului FP7 Gender in Research as a Mark of Excellence, 
Bucureşti (România) 

 
 
 

• Perioda  06/10/2008–09/10/2008 

• Calificarea / diploma obtinuta   Formare Generală în Afaceri Europene 

• disciplinale Principale studiate / 
competente professionale 

dobandite 

 Obiectivele cursului: 
 
• înţelegerea şi capacitatea de a enunţa, defini sau descrie principalele domenii de integrare, politicile 
europene majore şi direcţiile lor de acţiune, precum şi legătura dintre acestea şi politicile naţionale ale 
statelor membre; 
• recunoaşterea influenţei şi efectului politicilor europene la nivel naţional şi capacitatea de a putea 
acţiona în consecinţă; 
• înţelegerea sensului şi a conceptelor din limbajul comunitar (eurojargonul) şi familiarizarea cu 
terminologia specifică utilizată în domeniul problematicii europene. 

 
Tematică: 
 

▪ instituţiile UE şi procesele de luare a deciziilor 

▪ sistemul normativ al UE 

▪ modificările aduse de Tratatul de la Lisabona în privinţa pilonului III Justiţiei şi Afacei Interne 

▪ politica de mediu 

http://limbi-straine.ucdc.ro/doc/cost_gednerste_agenda_bucarest.pdf
http://www.ulg.ac.be/cms/c_13742/fr/erasmus-pour-le-personnel
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▪ politici sociale şi politica de ocupare 

▪ piaţa internă a UE 

▪ politica de coeziune economică şi socială 

▪ uniunea economică şi monetară 

▪ bugetul UE 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Institutul European din România, Bucureşti (România) 

 

 

• Perioda  12/04/2008–20/04/2008 

• Calificarea / diploma obtinuta   Curs de pregătire în domeniul diplomaţiei 

• Disciplinale principale studiate / 
competente professionale 

dobandite 

 După finalizarea cursului absolventul va fi capabil să:  

• Cunoască şi să înteleaga rolul, structura şi mecanismele funcţionale ale Ministerului 
Afacerilor Externe precum şi a instituţiilor conexe;  

• Cunoască şi să înţeleagă prevederile Legii 269/2003 – Statutul Corpului Diplomatic şi 
Consular al României;  

• Participe cu şanse maximizate la etapele impuse de lege pentru intrarea în Corpul 
Diplomatic;  

• Identifice cerinţele impuse personalului diplomatic şi consular şi să-şi autoevalueze 
compatibilitatea cu această poziţie;  

• Cunoască şi să înţeleagă conceptul de carieră din sistemul diplomatic şi consular;  

 

• Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Academia Examenelor, Bucureşti (România) 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE   

 

LIMBA (I) MATERNA (E)  Română 

 

 
 

Autoevaluare    

• Nivel european (*) 

 
 

 

 
 

Intelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare 
la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

C1 Engleză C2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză 

Certificat ECL    Level B2 

  (* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE) 

 

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE 

 

 bune abilităţi de comunicare dobândite ca urmare a experienţei acumulate ca bibliotecar şi ca 
referent cercetare în cadrul  Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI 

ORGANIZATORICE   
 foarte bune competenţe organizatorice dobândite în cadrul Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică prin 

organizarea şi promovarea evenimentelor ştiinţfice; 

spirit de echipă, responsabil, capacitate de coordonare, analiză şi sinteză 
 
- o  bună cunoaştere a activităţii de management a cercetării ştiinţifice dobândită ca urmare a 
experienţei acumulate  în cadrul  Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică 

COMPETENTE SI APTITUDINI DE 

UTILIZARE CALCULATORULUI . 
 ▪ competenţe operare PC, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), utilizare platformă 

Blackboard, LimeSurvey software 

 

LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E) 
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INFORMATII SUPLIMENTARE  

 

 

 

 

 

CONFERINŢE, WORKSHOP-URI 

 Articole publicate: 
Cătălin Marius Radu, Procesul de gestionare a crizelor şi conflictelor în cadrul NATO, Analele Universităţii 
Spiru Haret, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Anul II, nr. 2,2008, Bucureşti,  ISSN 1583-
8625 
 
 
 
19-20 septembrie 2017 
Participant la întâlnirea de diseminare Shaping the Future of Research Support as a Driver for Research 
Excellence și la întâlnirea grupurilor de lucru din cadrul Acțiunii COST TN 1302 BESTPRAC-The voice of 
research administrators building a network of administrative excellence- evenimente găzduite de 
Comisia Europeană, Directoratul General pentru Cercetare și Inovare și Vrije Universitet, Bruxelles, 
Belgia  http://www.bestprac.eu/events/workshop-brussels-september-2017/ 
 
 
23-24 martie 2017 
Participant la cea de-a șaptea întâlnire a grupurilor de lucru din cadrul Acțiunii COST TN 1302 
BESTPRAC-The voice of research administrators building a network of administrative excellence 
http://www.bestprac.eu/events/workshop-lisbon-march-2017/ 
- coautor al „Alone at the grant office” - Survival kit-LEGAL- Part 4-Legal Aspects of joining a new 
international R&I programme-checklist http://www.bestprac.eu/fileadmin/mediapool- 
 

7 iunie 2013 
Eveniment ştiinţific- Contemporary philosophy of religion: issues and approaches. Invitat special Richard 
Swinburne, Emmeritus Nolloth Professor of the Philosophy of the Christian Religion, University of Oxford 
- membru în cadrul comitetului de organizare; 
http://centralresearchinstitute.weebly.com/contemporary-philosophy-of-religionissues-and-
aproaches.html 
 
9  noiembrie 2012 
Cel de-al Treilea Congres al ACEU (Alianţa Universităţilor din ţările Central şi Est Europene) organizat de 
Universitatea Spiru Haret 
- membru în cadrul comitetului de organizare; 
http://centralresearchinstitute.weebly.com/aceu-congress.html 
 

26-28 aprilie 2012  
Workshopul Women's Writing and the East-West Connections within Europe: Visualizing the Channels, 
în cadrul proiectului European COST IS 0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding 
of European Literary Culture (proiect despre scriitoare sau traducătoare care au debutat înainte de anul 
1914), organizat de Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, în colaborare cu Huygens Institute for Dutch 
History (Royal Academy of Arts and Sciences), Haga 
-membru în cadrul comitetului de organizare, participant cu lucrare; 
http://www.womenwriters.nl/index.php/Bucharest%2C_April_2012 
 
5-6 mai 2007  
Prima ediţie a Modelului ONU- participant- organizat de Universitatea Bucureşti; 
19-21 mai 2006 
 
Modelul Uniunea Europeană, organizat de Asociaţia Pro-Democraţia în parteneriat, Ministerul Integrării 
Europene şi Camera Deputaţilor-simulare dezbatere Parlament European- participant; 
 

24-26 noiembrie 2006 
“Parlamentul Tinerilor”, organizat de Camera Deputaţilor şi Asociaţia Pro-Democraţia, prin care s-a 
simulat desfăşurarea procesului legislativ în Parlamentul României participant; 
 
2004-2007 
Participant cu lucrări la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizate de Facultatea de Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene 

 

http://www.bestprac.eu/events/workshop-brussels-september-2017/
http://www.bestprac.eu/events/workshop-lisbon-march-2017/
http://www.bestprac.eu/fileadmin/mediapool-
http://centralresearchinstitute.weebly.com/contemporary-philosophy-of-religionissues-and-aproaches.html
http://centralresearchinstitute.weebly.com/contemporary-philosophy-of-religionissues-and-aproaches.html
http://centralresearchinstitute.weebly.com/aceu-congress.html
http://www.womenwriters.nl/index.php/Bucharest%2C_April_2012

