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Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Radu Ioan 

Adresă(e) Str. Baia de Aries nr. 7, bloc 12, ap. 52, sector 6, Bucureşti, România 

Telefon(oane) 004 0766 142 554   

Fax(uri) 004 021 330 50 74 

E-mail(uri) iradu13@gmail.com / iradu@man.ase.ro  

  

Naţionalitate(-
tăţi) 

Română 

  

Data naşterii 13.06.1950 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 1979-prezent 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Succesiv, asistent universitar, lector universitar, conferenţiar 
universitar şi  
din anul 1996 Profesor universitar doctor in economie, Facultatea 
de Management, ASE Bucureşti 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Desfăşurare de activităţi didactice în cadrul facultăţii de Management, 
la programele de formare iniţială şi continuă. Publicarea de materiale 
didactice (19 cărţi şi 84 de articole). Participare la derularea a peste 40 
de proiecte de cercetare în cadrul unor consorţii la nivel naţional şi 
internaţional, în principal în domeniul managementului economic şi în 
cel al serviciilor de utilităţi publice.  

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice; Piata Romana nr. 6, sector 1, 
Bucuresti, România 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Invatamant superior & cercetare 

Perioada 2009, 2013, 2014,2015,2016, 2017 

mailto:iradu13@gmail.com
mailto:iradu@man.ase.ro
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Funcţia sau 
postul ocupat 

Profesor invitat în Franţa 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Desfăşurarea de activităţi didactice de predare şi activitati de cercetare 
în domeniul serviciilor si politicilor publice 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Universitatea D’Artois, Arras, Franţa  
Facultatea Economie, Gestiune, Administraţie şi Ştiinţe Sociale 
(FEGASS) 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Invatamant superior & cercetare 

Perioada  2011-prezent 

Funcţia sau 
postul ocupat 

  Consultant  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Management de proiect 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

 Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice 
Bucuresti  

Tipul activităţii sau 
sectorul de 

activitate 

Consultanţă manageriala, economica si resurse umane 

Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Preşedinte 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonare echipe pentru scrierea cererilor de finanţare în cadrul 
diverselor programe operationale (POSCCE, PODCA, POR). Realizare 
de cercetări, planuri de afaceri, evaluari, analize tehnico-economice, 
studii de fezabilitate şi postfezabilitate pentru operatorii din sfera 
serviciilor publice de interes general. Dezvoltare de strategii şi politici 
economice la nivel naţional sau regional, in colaborare cu alte 
organizaţii nationale si/sau internaţionale, în vederea identificării şi 
preluării de bune practici în domeniul managementului serviciilor de 
utilităţi publice. 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Asociaţia Naţională a Tehnicienilor, Experţilor şi Cercetătorilor 
pentru Serviciile Publice de Interes General (ANTEC) 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Servicii publice de interes general 
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Perioada 

Functia sau 
postul ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale  
 
Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 

 
2006-2012 
Director program master international romano-francez 
 

 Organizarea si coordonarea masterului internaţional “Managementul 
Întreprinderii şi al Teritoriului”, organizat de Academia de Studii 
Economice din Bucureşti şi Universitatea D’Artois din Arras, Franţa. 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 
Invatamant superior 
 
2002-2005 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Preşedinte, Secretar de stat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Fondator al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) şi coordonator al 
activităţii de reglementare a serviciilor de utilitati publice, în calitate de 
Preşedinte ANRSC şi secretar de stat. Coordonator, în calitate de 
Preşedinte al ANRSC, a activităţii de elaborare a reglementărilor 
tehnice şi juridice pe piaţa serviciilor de utilitati publice, promovând 
pentru prima oară toată legislaţia terţiară pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru cele de salubrizare a 
localităţilor. Coordonator al programului  “Phare 2001 - Support for the 
Development of Improved Management of Municipal Services”, în 
valoare de trei miloane de euro. Coordonator al monitorizării 
programelor ISPA şi a altor programe cu finanţare externă de pe piaţa 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, promovând 
efectuarea studiilor de postfezabilitate.  

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Guvernul României  

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Managementul serviciilor de utilitati publice  

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Viceprimar general al municipiului Bucureşti  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Responsabil cu domeniul economic, informatic şi cel al serviciilor 
publice. Monitorizarea intrarii în efectivitate a contractului de 
concesiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din 
Bucureşti, auditul financiar al SC Apa Nova Bucureşti SA şi 
respectarea nivelelor de servicii din contractul de concesiune al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Coordonator studii de 
analize economice la operatorul de transport local (RATB) şi la cel de 
alimentare cu energie termică (RADET), pentru eficientizarea activităţii 
acestora. 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Primăria Generală a Municipiului Bucureşti 
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Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Administraţie publică locală 

Perioada 1998-2002 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Director general al Centrului de Invatamant Deschis la Distanţă 
din ASE 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Am înfiinţat, organizat şi condus Centrul de Invăţământ Deschis la 
Distanţă din cadrul ASE şi am coordonat cele 19 centre naţionale 
teritoriale ID ale ASE, promovând instruirea studenţilor la distanţă 
folosind tehnologii IT dezvoltate şi integrate pe platforme Internet.  

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 
 

Învăţământ şi cercetare 

Educaţie şi 
formare 

 

  

Perioada 
Calificarea/diplo

ma obţinută 
 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

2010-2011 
Certificat de absolvire specializarea „Managementul educaţiei”, seria 
H nr. 0000193 din 17.02.2011 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 
 
 
2010 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de absolvire curs „Formator”, seria F nr. 0342088 din 
26.08.2010 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

CNFPA/S.C. Formenerg S.A. 

  

Perioada 2010 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de absolvire curs „Manager proiect”, seria F nr. 0342062 din 
16.08.2010 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 

CNFPA/S.C. Formenerg S.A. 
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Perioada 
Calificarea/ 
diploma obţinută 
Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/ 
furnizorului de 
formare 

 
1986 
Diplomă de „Doctor în Economie”,  specializarea „Economia 
Industriei” 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada 1984-1985 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de studii postuniversitare de specializare „Conducere, 
organizare şi planificare economică” 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada 1969-1973 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică, Bucureşti, 
România 
(secţia „Matematici aplicate în economie şi maşini de calcul”) 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) 
maternă(e) 

Română 

  

Limba(i) 
străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 
(*) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Franceză  
C
1 

Utilizator 
experiment

at 

C
1 

Utilizator 
experiment

at 

B
2 

Utilizator 
independe

nt 

B
2 

Utilizator 
independe

nt 

B
1 

Utilizator 
independe

nt 

Engleză  
B
2 

Utilizator 
independen

t 

B
2 

Utilizator 
independen

t 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi 
aptitudini sociale 

O bună capacitate de comunicare, rezultată în urma unei experienţe 
didactice şi de cercetare de peste 30 ani, atât la nivelul ciclului de 
formare iniţială cât şi pentru cel de formare continuă. Experienţă în 
aplicarea unor metode specifice lucrului în echipă: brainstorming, jocuri 
de roluri, Phillips 66 etc. Experienţă în utilizarea de metode 
pedagogice. 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Bune abilităţi organizatorice, dobândite atât în urma activităţilor 
didactice cât şi coordonării mai multor  echipe de cercetare 
fundamentală sau aplicativă. Experienţă foarte bună in managementul 
de proiect, atât în ceea ce priveşte scrierea de proiecte, cât şi în 
domeniul coordonării acestora la nivel operaţional, competenţe 
dobândite în urma derulării în calitate de manager de proiect a peste 
treizeci contracte de cercetare sau consultanţă managerială în 
domeniul economic şi în cel al serviciilor publice. 
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Informaţii 
suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Profesor coordonator la Şcoala Doctorală de Management, din 
cadrul  Academiei de Studii Economice din Bucureşti (2001-
prezent). 

• Conducere teză de doctorat în cadrul unei Convenţii de cotutelă 
încheiată între ASE Bucureşti şi Universitatea d`Artois‚ Franţa. 
(2014-2017). 

• Membru Comitetul Municipal al Energiei, Bucuresti, conform 
HCGMB nr. 190/2017 (18 mai 2017 – prezent). 
 

• Coordonator activitati didactice la Centrul ID-IFR Deva, 
conform Deciziei BCA-ASE (12.04.2017 – prezent). 
 

• Membru in Consiliul de Administratie al S.C. Electrocentrale 
Bucuresti S.A. (octombrie 2014 – 2015). 

• Membru in AGA la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti 
(iunie 2014 – noiembrie 2014). 

• Membru în Consiliul Consultativ al Autorităţii Municipale de 
Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) din Bucureşti 
(2011-prezent). 

• Membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a 
Tehnicienilor, Experţilor şi Cercetătorilor pentru Serviciile 
Publice de Interes General (ANTEC) (2006-prezent). 

• Membru fondator al Fundaţiei pentru Managementul şi 
Economia Serviciilor (FMES) (2005). 

• Director al programului internaţional de master “Managementul 
Întreprinderii şi al Teritoriului”, organizat de Academia de 
Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea D’Artois din 
Arras, Franţa (2006-2012). 

• Director al cursului postuniversitar “Managementul şi 
administrarea serviciilor publice”, organizat de Academia de 
Studii Economice din Bucureşti (2005-prezent). 

• Co-organizator şi coordonator al manifestărilor ştiinţifice anuale 
franco-române “Journnee d’Etudes”, în colaborare cu 
Universitatea d’Artois din Arras, Franţa, (2009 – în prezent). 

• Cercetător în cadrul  „Ecole de Recherche Economique 
Interdisciplinaire Artois – EREIA”, Universitatea D’Artois, 
Arras, Franţa  (2009-prezent). 

• Director coordonator al Centrului de Învăţământ Deschis la 
Distanţă din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti 
(1998-2002). 

• Schimburi de experienţă în management public la Universitatea 
Toulouse II (2000) şi Institutul Internaţional de Administraţie 
Publică din Paris (1998), Universitatea d’Artois, Arras, Franta 
(2006 – in prezent), Institutul National de Gestiune Delegata, 
Paris, Franta, 2003, Primaria Lyon (2003), Compania Veolia, 
Paris (2003) si Lyon (2012). 
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