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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Claudiu-Daniel RĂDULESCU 

Adresă(e)   

Telefon(oane)    

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 12 februarie 1966 
  

Sex M 
  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada Martie 2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Director General Adjunct 
Coordonarea Departamentului Dezvoltare Internă, a Diviziei de 
Marketing și a Diviziei de Operațiuni 

Numele şi adresa angajatorului Electrica Furnizare S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Furnizare energie electrică 

Perioada Februarie 2020 – Martie 2020  

Funcţia sau postul ocupat Consultant management senior 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consilierea conducerii executive în probleme privind managementul 
companiei 

Numele şi adresa angajatorului Electrica Furnizare S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Furnizare energie electrică 

Perioada Noiembrie 2019 – Ianuarie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri 

  

Perioada Septembrie 2002 – Iulie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Funcționar cu statut special 

  

Perioada Februarie 2001 – Septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activității de contractare și vânzare a produselor către 
clienții finali din domeniul petrolier și dealeri auto. 
 

Numele şi adresa angajatorului Gruppo Damidio SA Timișoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Derivate din petrol. Management 
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Perioada Noiembrie 1997 – Martie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de producție și vânzare în domeniul mobilei și 
coordonarea șantierelor de construcții civile. 
 

Numele şi adresa angajatorului Mobila-Lux SRL Buzău  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construcții și producție mobilă 
 

Perioada Octombrie 1995 – Ianuarie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de producție și vânzare (inclusiv export) în 
domeniul mobilei și a caselor din lemn și coordonarea șantierelor de 
construcții civile și industriale. 

Numele şi adresa angajatorului Solid SRL Buzau 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construcții și producție de mobilă 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1989 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilajul și tehnologia sudurii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică București – Facultatea de Ingineria și 
Managementul Sistemelor Tehnologice 

Abilități  

Limba(i) maternă(e)  Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Italiană 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

 Bine Bine Bine Bine Bine 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, etc) – avansat 
 Aplicații grafice, video, sunet (Adobe Photoshop, Movie Maker) – mediu 

Permis de conducere  Categoria B 

Abilități 

Excelente abilități de comunicare, flexibilitate, adaptabilitate, pro-
activitate, orientare către rezultate, capacitate de a lucra bine în echipă, 
capacitate de a lucra sub stres, managementul timpului și priorităților, 
capacitate de analiză și eficiență.  

  

 
 
 
 


