Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Braşoveanu Leontin-Radu
Craiova
0251/510.785

Mobil:

0761/327.254

brasoveanuleontin@yahoo.com
leontin_brasoveanu@imm.gov.ro
Român
07.11.1982
Masculin

Experienţa profesională
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
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
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Iunie 2015
Observator în cadrul Proiectului POS-DRU 176/3.1/S/150298 “Dezvoltarea spiritului antreprenorial și
a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr
crescut de afaceri – BizStart”
Asigurarea respectării etapelor procesului de evaluare
Asigurarea transparenței procesului de evaluare
Academia de Studii Economice
Adresa: Str. Piața Romană, nr.6, sector 1, București
Iunie 2015
Observator în cadrul Proiectului POS-DRU 176/3.1/S/150650 “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de
succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”
Asigurarea respectării etapelor procesului de evaluare
Asigurarea transparenței procesului de evaluare
OTP Consulting Romania SRL
Adresa: B-dul Dacia, nr. 83, sector 2, București
Mai 2015
Observator în cadrul Proiectului POS-DRU 176/3.1/S/150445 “BIZ UP! – Dezvoltarea mediului de
afaceri prin investiții și formare antreprenorială”
Asigurarea respectării etapelor procesului de evaluare
Asigurarea transparenței procesului de evaluare
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
Adresa: Piaţa Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, et. 1, sector 1, București
Mai 2015
Observator în cadrul Proiectului POS-DRU 176/3.1/S/150369 “START-UP Antreprenorial”
Asigurarea respectării etapelor procesului de evaluare
Asigurarea transparenței procesului de evaluare
Fundația Centrul pentru Analiză și Dezvoltare Instituțională Eleutheria
Adresa: Str. Jean Louis Calderon, nr. 59, ap. 5, sector 2, București

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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
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Decembrie 2010 – Noiembrie 2012
Expert în cadrul Proiectului POS-DRU “Dialog Antreprenorial pentru performanţă în afaceri”
Prezentări în cadrul formărilor şi seminariilor despre rolul IMM-urilor în dezvoltarea economică/impor–
tanţa competenţelor manageriale şi antreprenoriale într-o afacere
Participarea la organizarea evenimentelor din regiunea SV: componenta început 4,5,6,7 din cadrul
proiectului
Sprijin în identificarea IMM-urilor/firmelor participante la formare
Sprijin în diseminarea rezultatelor proiectului
Decembrie 2009 – Noiembrie 2010
Expert în cadrul proiectului Promovarea culturii antreprenoriale – condiţie esenţială a creşterii inovării
şi dezvoltării afacerilor în Regiunea Oltenia - RegInov
Constituirea bazei de date a a firmelor inovative şi resurselor acestora
Elaborare sondaje cu necesităţile de instruire ale grupului ţintă
Aplicare sondaje la grupul ţintă, respectiv angajaţi şi personalul de conducere din IMM-uri din
domeniul inovativ, întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă
Centralizarea sondajelor şi colectarea datelor cu privire la necesităţile de instruire la nivelul IMM-urilor.
Recrutare cursanţi prin chestionare şi anunţuri publicate în presa regională.
Conferinţe de presă pe parcursul derulării proiectului
Acţiuni de lobby şi informare la nivel naţional, participarea la manifestări cu caracter naţional, interviuri
cu IMM-urile inovative aflate în baza de date la nivel regional.
Elaborarea şi promovarea de materiale pe pagina web a instituţei.
Septembrie 2006 - prezent
Consilier gr. IA
Întreţinerea calculatoarelor şi a echipamentelor de reţea.
Întreţinerea „website”-ului instituţiei
Gestionarea bazei de date cu IMM
Responsabil achiziţii publice
Completarea registrului de casă în lei şi înscrierea operaţiunilor efectuate - Atribuţii casier
Întocmire pliante, broşuri şi materiale de prezentare în programele Adobe Photoshop™ şi Corel
Draw™
Acordare de asistenţă tehnică gratuită (help-desk) cu privire la finanţările oferite de la bugetul de stat
prin Ministerul Economiei/OTIMMC Craiova
Ofiţer înregistrare dosare în cadrul Registrului Unic Electronic şi plaformei electronice aferente
Schemei de Minimis pentru IMM
Responsabil arhivă
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova
Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 12, Craiova, jud. Dolj, CP 200130
Tel./Fax: 0251/510.785; email: oficiucraiova@imm.gov.ro; website: www.otimmc.ro
Administraţie publică centrală
Martie 2001 – august 2006
Observaţii: noiembrie 2005 – aprilie 2006 – stagiu militar
Operator de calculatoare, economist
Întreţinerea calculatoarelor
Operare şi raportare a situaţiilor lunare către CAS Dolj, Direcţia Sanitară Dolj, Spitalul nr. 1 Craiova
Întocmirea actelor contabile necesare desfăşurării activităţii cabinetului medical
CMI Dr. Braşoveanu Dochiţa
Adresa: comuna Bucovăţ, Dolj, CP 207125
Tel. 0251/360.058; Mobil: 0723/1340.54
Medicină

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

08.11.2016 – 25.11.2016
Formator
Comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competențe de baza în matematicî, știință
și tehnologie; competențe informatice; competența de a învăța; competențe sociale și civice;
competențe antreprenoriale; competențe de exprimare culturală.
Liceul Tehnologic UCECOM „SPIRU HARET” Craiova
20.11.2014 – 23.11.2014
Evaluator proiecte
Comunicare în limba oficială; comunicare în limbi străine; competențe de baza în matematicî, știință
și tehnologie; competențe informatice; competența de a învăța; competențe sociale și civice;
competențe antreprenoriale; competențe de exprimare culturală.
DOTIS TRAINING SRL
octombrie 2012 – iunie 2014
Master Auditul Public Intern în Sistemul Public şi Privat
Audit Financiar
Audit Intern
Control Intern
Contabilitate Publică
Standarde Internaţionale
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti/Facultatea de Management Financiar-Contabil
Adresa : Craiova, Str. Brazda lui Novac, nr 4
12.12.2011 – 27.12.2011
Manager proiect
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Managementul calității proiectului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Pro Solutions SRL

Perioada

Septembrie 2008

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
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Certificat de participare: „Cum să ne îmbunătăţim abilităţile în consultanţă”
Consultanţă
Trainer internaţional în cadrul “Proiectului Phare 2005 - de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM
româneşti prin dezvoltarea e-portalului dedicat şi prin pregătirea firmelor de consultanţă în afaceri”
Iulie 2007
Training certificate: Effective Management Consultancy
Consultanţă
Trainer internaţional în cadrul “Proiectului Phare de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM din
România”
Mai 2007

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Pagina 4/ 6 Curriculum vitae al
Brasoveanu Leontin-Radu

Associate/ Certificate
Consultanţă
International Trade Center
Adresa: Switzerland, 54-56 rue de Montbrillant Geneva, GE 1202
Decembrie 2006
Certificat: Elaborarea de proiecte cu finanţare de fonduri structurale
Consultanţă
Institutul Naţional de Administraţie
Octombrie 2006
Certificat de participare „Aderarea la Uniunea Europeană – Proceduri şi Finanţare”
Consultanţă
Regulamente UE
Trainer Ileana Pascal, Proiectul Phare „Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor”
2005 – 2007
Master „Managementul Relaţiilor Internaţionale”
Drept International Public
Istorie şi diplomaţie
Istoria spaţiului est-european
Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Geografie
Adresa: str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, Dolj, CP 200585
Iulie 2005
Certificat de competenţă lingvistică
Limba engleză
Universitatea Spiru Haret – Catedra de Limbi Germanice, Slave şi Orientale
Adresa: str. Ion Ghica, nr 13, sector 3, Bucureşti
2001 – 2005
Economist licenţiat/Management financiar-contabil
Contabilitate financiară
Analiză Economico-Financiară
Statistică şi previziune economică
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil Craiova
Adresa: str. Brazda lui Novac, nr. 4, Craiova, Dolj, CP 200690
Iunie 2004
Consultant vânzări / Certificate Zepter International Romania
Tehnici de vânzare
Zepter International Romania
Adresa: str. Fraţii Goleşti, Nr. 7, Craiova, Jud. Dolj, CP: 200467
Mai 2004
Traducător autorizat pe o perioadă de 2 ani /Certificate of Competency in English
Universitatea din Michigan
Adresa: USA, 1301 Beal Ave, Ann Arbor, MI, 48109-2122
1997 - 2001
Ajutor analist-programator/ Atestat profesional; Diplomă Bacalaureat
Colegiul Naţional Carol I Craiova
Adresa: str. Ion Maiorescu, nr. 2, Craiova, jud. Dolj, CP 200418

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleză

Ascultare
C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C2

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
C2

Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

Spirit de echipă
Sociabilitate şi bună capacitate de comunicare obţinută în cadrul OTIMMC Craiova
Rezistenţă la stres
Cunoaştere a suitei Microsoft Office™( Word™, Access™, Power Point™, Excel™)
Cunoştinţe de aplicaţii de grafică pe calculator (Adobe Photoshop™, Corel Draw™)
Cunoştinţe elementare de tehnologii şi baze de date pentru „website”-uri (PHP, MySQL, Javascript,
HTML, CSS)
Cunoştinţe de programare (Visual Basic™, Visual Delphi™)
Categoria B

Informaţii suplimentare Stare civilă: necăsătorit

Stagiu militar: statisfacut
Simpozioane ştiinţifice / lucrări prezentate
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Gestionarea aplicaţiilor de
birotică cu MS Office (23 – 24 mai 2002)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Utilizarea bazelor de date
pentru gestiunea activităţii din domeniul medical (15 – 16 mai 2003)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Aspecte ale poluării
atmosferice (15 – 16 mai 2003)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Politica fiscală în domeniul
reglementărilor (15 – 16 mai 2003)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Controlul financiar exercitat de
Curtea de Conturi (7 – 8 mai 2004)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Însemnătatea mecanismului
formării preţurilor (7 – 8 mai 2004)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Aplicaţie informatică privind
activitatea de salarizare la firma (7 – 8 mai 2004)
Realităţi şi perspective în dezvoltarea durabilă a economiei româneşti / Aplicaţie informatică privind
gestiunea unei baze de date (7 – 8 mai 2004)

Anexe la cerere Diplome formare profesională

Certificat de absolvire „Manager Proiect”
Certificat de participare: „Cum să ne îmbunătăţim abilităţile în consultanţă”
Training certificate: Effective Management Consultancy
Certificate which certify that Leontin-Radu Braşoveanu is awarded the title of Associate
Certificat: Elaborarea de Proiecte cu Finanţări din Fonduri Structurale
Certificat de participare: „Aderarea la Uniunea Europeană – Proceduri şi Finanţare”
Diplomă master
Certificat de competenţă lingvistică
Diplomă licenţă
Certificate Zepter International Romania
Certificate of Competency in English
Atestat profesional
Diploma bacalaureat
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Diplome simpozioane
Diplomă: Gestionarea aplicaţiilor de birotică cu MS Office
Diplomă: Utilizarea bazelor de date pentru gestiunea activităţii din domeniul medical
Diplomă: Aspecte ale poluării atmosferice
Diplomă: Politica fiscală în domeniul reglementărilor
Diplomă: Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi
Diplomă: Însemnătatea mecanismului formării preţurilor
Diplomă: Aplicaţie informatică privind activitatea de salarizare la firma
Diplomă: Aplicaţie informatică privind gestiunea unei baze de date
Recomandări şi caracterizări
Certificat de merit în serviciul militar (Unitatea Militară 02210)
Caracterizare (Unitatea Militară 02210)
Recomandare (CMF Dr. Braşoveanu Dochiţa)
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