
  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Petcu Radu-Cristian 

Adresă(e) Str. Mihai Eminescu, nr.19A, Drobeta Turnu-Severin, 220146, Jud. Mehedinţi, România 

Telefon(oane)    0252/312612 Mobil: 0728869101 

Fax(uri)  

E-mail(uri) cr_petcu@yahoo.com;  radu.petcu@epyd.eu; radu.petcu@ipd.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 30.06.1980 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional   Educaţie, Învăţământ superior 
  Universitatea din Craiova 
  Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de Sociologie 
  Domenii: Sociologie politică, Ştiinţe politice, Filosofie politică 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 14.01.2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de Sociologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri şi activităţi aplicative la discipline de Sociologie şi Sociologie politică  
 „Probleme globale ale omenirii” 
 „Politologie şi politici de dezvoltare” 
 „Cultură civică” 

Publicare de suporturi de curs şi cursuri 
Cercetare şi coordonare în proiecte-pilot (tip grant, finanţate de Uniunea Europeană) şi 
studii ştiinţifice de specialitate 
Organizare sesiuni ştiinţifice de profil 
Publicarea de articole în reviste de specialitate, naţionale şi internaţionale  
Participarea la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale 
Coordonare lucrări de licenţă 

   Elaborare şi susţinere de prelegeri 
   Consiliere profesională şi vocaţională pentru corpul studenţesc 
   Realizarea de sondaje de opinie şi aplicare de chestionare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

                                                   Perioada 10.2006 – 13.01.2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie; Catedra de Sociologie 



Activităţi şi responsabilităţi principale  „Politologie şi politici de dezvoltare” 
 „Introducere în Filosofie” 
 „Cultură civică” 
 „Probleme globale ale omenirii” 
 „Instituţii şi forme de guvernare politice” 

Publicare de suporturi de curs  
Publicare de articole în reviste de specialitate  
Participare la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
Cercetare în proiecte-pilot şi studii ştiinţifice de specialitate 
Organizare sesiuni ştiinţifice de profil 
Realizarea de sondaje de opinie şi aplicare de chestionare 
Consiliere profesională şi vocaţională pentru corpul studenţesc 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, , str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 10.2004 – 09.2006  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Seminar, „Politologie” 
 Seminar, „Introducere în Filosofie” 

Publicare de suporturi de curs  
Publicare de articole în reviste de specialitate  
Participare la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, str.Traian, 277A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 10.2003 – 09.2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Seminar, „Politologie” 
 Seminar, „Introducere în Filosofie” 

Publicarea de articole în reviste de specialitate  
Participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Gheorghe Anghel”, Drobeta Turnu-Severin, str.Traian, nr. 277A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior privat 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Din anul universitar 2004-2005 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută   Stagiu doctoral în derulare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii inter-disciplinare în filosofie politică şi ştiinţe politice, în pregătirea tezei 

         Teoria şi Practica Procesului de Lustraţie – abordări normative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorand / PhD Candidate 

  

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Politice, limba engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filosofie politică, Teorie politică, Sociologie politică, Istorie politică, Economie politică,  
Organizaţii internaţionale, Politici europene unionale, Politici globale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent studii universitare, licenţă / Bachelor’s Degree (Pol.Sc.BA) 

  



Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent studii liceale, Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil umanist; modul specializare Limbi Moderne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Turnu-Severin 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, CAMBRIDGE CERTIFICATE FOR PROFICIENCY IN ENGLISH (1998); 
franceză; germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  
Engleză 

 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

 

Franceză 
 

 

B2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

 
Germană 

 

 
A2 

Nivel de 
bază 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Nivel de 
bază 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 Nivel de bază  

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

Competenţe şi abilităţi sociale  abilităţi de comunicare 
 abordare flexibilă a domeniilor interdisciplinare 
 adaptabilitate, sociabilitate şi empatie în relaţii inter-personale 
 capacitatea de a implementa experienţa acumulată din studiu în practică 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 membru fondator al Institutului pentru Politici de Dezvoltare (IPD), cu sediul în 
Craiova 

 capacitatea de a organiza echipe profesionale de lucru omogene sau 
eterogene, de a lucra în echipe cu orientare inter-disciplinară 

 membru cercetător în colective de cercetare din cadrul contractelor ştiinţifice 
şi în colectivele de organizare a unor simpozioane cu profil naţional şi  
internaţional 

 participarea cu lucrări şi studii la sesiuni de comunicări ştiinţifice / conferinţe / 
simpozioane naţionale şi internaţionale din domeniul ştiinţelor politice, 
sociologiei, filosofiei  

 elaborarea unor lucrări de cercetare şi participarea ştiinţifică în contracte şi 
proiecte de grant-uri de cercetare pe probleme de specialitate în programe de 
cercetare şi dezvoltare naţionale şi internaţionale 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 cunoaştere aplicaţii Office (WORD, EXCEL, POWER POINT) 

  



Alte competenţe şi aptitudini Membru în colective de redacţie, în comitete ştiinţifice de evaluare editorială sau 
calitate de peer-reviewer în cadrul revistelor: 
 Review of Contemporary Philosophy (Denbridge Press)  
 Linguistic and Philosophical Investigations (Denbridge Press) 
 

 Contribuţii ştiinţifice la publicaţii academice: 
 cărţi publicate la edituri naţionale recunoscute CNCSIS 
 articole publicate în reviste indexate BDI (în baze de date internaţionale) 
 articole publicate în volumele unor conferinţe Internaţionale 
 traduceri de lucrări ştiinţifice din străinătate 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, din 2003 
  

 


