Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

VOICU RADU

Adresă
Stare civilă

Str.Drumul Taberei nr.138, Bl.715, Ap.15, Bucureşti
Căsătorit
Telefon(oane) 0721249808
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

raduvoicuro@yahoo.com
Română

Data naşterii 23.10.1941, Loc. Catunu, Jud. Teleorman.
Sex

Bărbătesc

Experienţa profesională
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior
2008-2011
Profesor
Prelegeri la disciplinele, Managementul unităţilor agroalimentare, Management agroalimentar strategic,
Managementul IMM-urilor din mediul rural
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior
2004-2008
Profesor / Sef catedră , Cat. ETPAA, Facultatea EAM, ASE Bucureşti
Prelegeri la disciplinele Managementul exploataţiilor agricole, Managementul unităţilor agroalimentare,
Management agroalimentar strategic, Managementul IMM-urilor din mediul rural, Managementul strategic
în întreprinderile agroalimentare
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

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

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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

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

Învăţământ superior
1994-2004
Profesor / Decan Facultatea EAM, ASE Bucureşti
Prelegeri la disciplinele, Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Managementul unităţilor
agroalimentare
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior
1992-1994
Conferenţiar / Prodecan Facultatea EGPAA, ASE Bucureşti
Prelegeri la disciplinele Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Managementul unităţilor
agroalimentare
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

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

Învăţământ superior
1990-1994
Conferenţiar
Prelegeri la disciplinele Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Managementul unităţilor
agroalimentare
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior
1976-1990
Lector
Prelegeri la disciplinele, Valorificarea producţiei agricole
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior
1969-1976
Asistent
Seminarizare la disciplina Economia agriculturii
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti şi
IANB

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

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1971-1979
DOCTOR ÎN ECONOMIE

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Economie politică, Economia agriculturii, Economia muncii
Elaborarea de politici agricole, Creşterea performanţelor în agricultură, Organizarea muncii şi buna
gestionare a resurselor materiale din agricultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Economia Producţiei

Perioada
1964-1969
Calificarea / diploma obţinută
ECONOMIST
Disciplinele principale studiate /
Economie politică, Economia agriculturii, Analiza activităţii economice, Statistică, Contabilitate agricolă
competenţe profesionale dobândite
Îndeplinirea unor funcţii economice în sistemul unităţilor din agricultură
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Economia Producţiei
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

1972-1973
Curs postuniversitar „Matematici superioare”
Matematici superioare
Utilizarea matematicilor în fundamentarea unor decizii din agricultură
Institutul Agronomic „Nicolae Bălceascu”, Bucureşti

Perioada
1975-1976
Calificarea / diploma obţinută
Curs de pedagogie
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Discipline pedagogice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Însuşirea de metode de predare şi seminarizare utilizate în activităţile didactice cu studenţii
furnizorului de formare
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Perioada
2002
Calificarea / diploma obţinută
Stagiu de documentare
Disciplinele principale studiate /
Probleme de economie şi management al exploataţiilor agricole
competenţe profesionale dobândite
Îmbogăţirea informaţiilor pe domeniul amintit, având în vedere gradul de dezvoltare cunoscut de agricultura
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / franceză
furnizorului de formare
Universităţile Paris IX Dauphine şi Paris XI Creteil

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2001
Stagiu de documentare
Cunoaşterea unor aspecte privind dezvoltarea învăţământului german şi cooperarea transfrontalieră în
domeniul învăţământului universitar
Amplificarea aportului la perfecţionarea învăţământului în facultate şi la înfăptuirea reformei în
învăţământul superior
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Conferinţa Rectorilor din Învăţământul Superior , Bonn
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1998
Stagiu de documentare
Documentare pe probleme economice şi manageriale cu referire la sistemul agroalimentar francez
(întreprinderi agroalimentare)
Lărgirea ariei de informare prin contactul, pe baza unor lucrări de specialitate, cu preocupările franceze în
domeniul agroalimentar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea de Ştiinţe Tehnice şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe Economice, Lille , Franţa
furnizorului de formare

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

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Franceza B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
Independent

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

- O bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a experienţei de
membru al corpului profesoral universitar şi a celei manageriale în
învăţământ, îndeplinind funcţiile de Decan şi de Şef de catedră;
- Comportament pozitiv în relaţiile cu colegii şi cu colaboratorii (în timpul
îndeplinirii unor funcţii manageriale), pentru asigurarea unui climat
echilibrat şi deschis, favorabil realizării obiectivelor urmărite de facultate;
- Bună abilitate de adaptare la mediu multicultural, câştigat din participarea
intr-un mediu academic, deplasările în interes professional (Franţa, R.F.
Germania, Republica Moldova

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Informaţii suplimentare

- Abilităţi de lucru în echipă, obţinute în perioada studiilor, în activitatea
didactica şi de coordonare , ultima în calitate de Decan şi Şef de catedră,
pentru a realiza unitatea de decizie şi de acţiune în vederea exercitării
managementului facultăţii şi al catedrei, eforturile comune fiind canalizate
spre îndeplinirea sarcinilor care reveneau celor două entităţi;
- Calitatea de conducător de doctorat şi de coordonator ştiinţific la lucrările de
licenţă, membru în comisia de examinare, în comisii de licenţă, comisii de
analiză,evaluare şi susţinere a unor teze de doctorat ;
- Organizator şi component al unor comisii la sesiunile de comunicări ştiinţifice
ale cadrelor didactice şi ale studenţilor.

Windows
- Hobby-uri: literatură beletristică
- Elaborarea, fundamentarea şi implementarea proiectelor economice în
agricultură, Îndrumarea proiectelor economice elaborate de studenţii ai
facultăţii, Elaborarea de programe pentru practică şi îndrumare acesteia.
Afilieri profesionale :
Centrul de Excelenţă pentru Analize şi Politici Regionale,
Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România
Membru fondator al Fundaţiei Ştiinţifice pentru Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural „Petre S.
Aurelian”;

Activitatea de cercetare :
- contracte naţionale obţinute prin competiţie: 1 - director
- contracte naţionale obţinute prin competiţie: 8 – membru
Elemente de recunoaştere a prestigiului naţional şi internaţional (distincţii):
Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate, Asociaţia facultăţilor de Economie din România,
2011
Diplomă de excelenţă „Paul Bran” , pentru promovarea valorilor învăţământului economic românesc,
prodigioasă activitate profesional – ştiinţifică şi excelenţă în domeniul managementului
instituţional, 2010
Diplomă „Georgescu Roegen” – pentru desfăşurarea cercetării ştiinţifice , în anul precedent, în
cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale sau internaţionale, 2006
Diplomă „Georgescu Roegen” – pentru desfăşurarea cercetării ştiinţifice , în anul precedent, în
cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale sau internaţionale, 2005
Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer , 2004.
Diploma de excelenţă pentru prodigioasa activitate profesional ştiinţifică şi pentru contribuţia la
afirmarea şcolii superioare economice, ASE 2003.
Diplomă de onoare, cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice, ASE
2003.

Informaţii suplimentare Publicaţii:
- cărţi şi cursuri de specialitate:
 Cursuri 11 din care: 3 (unic autor)
 Cărţi de specialitate 6 – din care:1 (unic autor)
- articole publicate în reviste de specialitate recunoscute de către CNCSIS
 ISI –2 articole
 Reviste internaţionale – 5 articole
 Categoria B si B+ - 10 - articole
 Categoria C –60- articole
- articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:
 Internaţionale – 7 comunicări
 Naţionale – 28 - comunicări
- lucrări prezentate şi/sau publicate la sesiuni de comunicări ştiinţifice (fără
ISBN) - 64

