Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

OLTEANU, Radu Lucian
Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bl. A1, Sc. D, Ap. 62, 130082, Târgovişte, ROMANIA

Telefon(oane)

+40-245-212415 (home)
+40-245-213382 (office)

Fax(uri)

+40-245-213382 (office)

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

Mobil:

+40-723-178444

raduolteanu110@yahoo.com
Română
9 iulie 1967
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Martie 2000 – prezent
Asistent universitar - Catedra Chimie (Martie 2000 – Septembrie 2008),
Asistent universitar - Departamentul de Ştiinţe şi Tehnologii avansate (Octombrie 2008 – prezent)
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
1. Activităţi didactice:
Conducere de lucrări de laborator / seminar / proiect: Tehnologie chimică, Chimie tehnică, Chimie
organică, Prelucrări de date;
2. Activitate de cercetare şi publicistică (producţie ştiinţifică în domeniul educaţiei şi chimiei);
3. Responsabilităţi în cadrul facultăţii şi universităţii: activităţi de organizare şi coordonare al concursului
de admitere la nivelul universităţii, în calitate de Membru al Comisiei Tehnice de Admitere a Universităţii
Valahia din 2004 până în prezent; activităţi de organizare laboratoare.
Martie 1999 – Martie 2000
Preparator universitar- Catedra Chimie
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
1. Activităţi didactice:
Conducere de lucrări de laborator / seminar / proiect: Chimie generală, Tehnologie chimică;
2. Responsabilităţi în cadrul facultăţii şi universităţii: activităţi de organizare laboratoare, participare la
concursul de admitere la nivelul universităţii
3. Activitate de cercetare şi publicistică (producţie ştiinţifică).
Septembrie 1998 – Martie 1999
Traducator limba engleză
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
Activităţi de traducere / editare / elaborare articole ştiinţifice şi publicaţii
Iulie 1995 – August 1998
Inginer
S.C. Nubiola România S.R.L.
Activităţi de promovare, desfacere, relaţii clienţi

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Octombrie 2005 – Septembrie 2006 (2 semestre – program de masterat)
Diplomă de Master
10.11.2015

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

Managementul proiectelor
Universitatea “Valahia” din Târgovişte – Facultatea de Ştiinţe Economice
Învăţământ postuniversitar

Octombrie 1998 – Decembrie 1999 (3 semestre)
Certificat de specializare postuniversitară - specializarea Informatică
Informatică
Universitatea “Valahia” din Târgovişte - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic şi
educaţie continuă
Învăţământ postuniversitar
Septembrie 1990 – Iunie 1995 (10 semestre)
Diploma de Inginer în profilul Chimie, specializarea Tehnologia Substanţelor Anorganice
Chimie
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială
Învăţământ superior
Septembrie 1981 – Iunie 1985 (4 ani)
Diploma de bacalaureat
Certificat de calificare în meseria „Oficiant sanitar”
Chimie - Biologie
Liceul Sanitar Târgovişte
Învăţământ mediu

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

Limba română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

a) Spirit de echipă - experienţa lucrului în echipă a fost dobândită în cadrul diferitelor contracte /
proiecte desfăşurate, în care am activat în calitate de membru în echipa de lucru;
b) Corectitudine;
c) Adaptabilitate, abilităţi de comunicare şi capacitate de relaţionare – dobândite atât datorită
responsabilităţilor din cadrul facultăţii şi universităţii, cât şi în urma proiectelor desfăşurate la nivel
naţional şi internaţional.
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Competenţe şi aptitudini utilizare a
calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Foarte bune cunoştinţe de utilizare a calculatorului dobândite în cadrul studiilor postuniversitare de
specializare, de la operare folosind pachetele de programe de editare texte şi foi de calcul şi până la
tehnologii moderne care folosesc tehnologii informaţionale şi ale comunicaţiilor (TIC) în educaţie:
tehnologii informaţionale pentru educaţie continuă (e-learning), interacţiune şi comunicare virtuală,
platforme de învăţare orientate Web.
Capacitate de motivare a colectivului în care lucrez, comunicare, deschidere, iniţiativă, gândire
analitică, echilibru, loialitate, determinare şi orientare spre rezultate.

Informaţii suplimentare a) 9 Programe / Contracte naţionale de cercetare desfăşurate / în curs de desfăşurare – roluri
îndeplinite:
 9 - membru în echipa de lucru a proiectului);
b) 7 Proiecte / Granturi internaţionale educaţionale - roluri îndeplinite:
 7 – tutor / membru în echipa de lucru a proiectului
c) 1 Grant intern de cercetare ştiinţifică (Universitatea “Valahia” din Târgovişte) – rol îndeplinit:
membru în echipa de lucru a proiectului;
d) 68 Lucrări ştiinţifice publicate - din care 22 în reviste cotate ISI, 8 în reviste de specialitate cu
referenţi (necotate ISI, acreditate CNCSIS), 10 în analele universităţilor, academiei sau institutelor de
cercetare, 16 în proceeding-suri ale unor conferinţe internaţionale şi 12 în proceedings-uri ale unor
conferinţe naţionale (cu referenţi şi comitet de program);
e) 59 Comunicări ştiinţifice - din care 18 la conferinţe internaţionale şi 41 la conferinţe naţionale;
f) 3 Monografii, manuale şi cărţi universitare, îndrumare de laborator: în edituri recunoscute, cu
ISBN;
g) 50 citari ISI
i) Membru al asociaţiilor profesionale şi al colectivelor de cercetare acreditate:
• Membru al Societăţii Naţionale de Chimie;

Referinţe pot fi obţinute de la toţi colaboratorii din ţară şi străinătate cu care am lucrat / lucrez în cadrul
diferitelor contracte / proiecte. Informaţii suplimentare se pot afla din paginile web ale contractelor /
proiectelor desfăşurate:, http://fiste.ssai.valahia.ro, http://vccsse.ssai.valahia.ro,
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