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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RACU VIOREL 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii  

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

               Experienţa profesională  

Perioada 12.2018 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Asistent Directia Afaceri si Relatii Internationale 

Numele şi adresa angajatorului MINISTERUL ECONOMIEI  

Activităţi şi responsabilităţi           
principale 

- organizeaza evenimentele institutiei in cadrul preluarii Presedintiei Europene 
-asigură corespondența în domeniul relațiilor internaționale; 
-întocmește, gestionează prin evidență centralizată și monitorizează activitatea de relații și de 
colaborări internaționale a instituției prefectului; 
- întocmește documentația în vederea aprobării de către MAE a primirii delegațiilor străine la 
conducerea instituției; 
-pregătește documentația necesară și asigură activitatea de protocol pentru primirea delegațiilor 
străine la conducerea instituției; 
- elaborează evidența centralizată a rapoartelor de activitate, întocmite obligatoriu pentru orice 
activitate de relații internaționale; 
- întocmește și transmite MAE rapoartele de activitate internațională în urma primirii delegațiilor străine 
de conducerea instituției 
-dezvoltă relații de colaborare cu diverse instituții și organizații din străinătate în vederea realizării unor 
activități/proiecte în domenii de interes comun; 
- asigură întocmirea documentației necesare încheierii acordurilor de cooperare/colaborare 
internaționale, obținerea avizului de legalitate de la Ministerul Afacerilor Externe cu sprijinul Direcției 
Afaceri Europene și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
-urmărește realizarea obligațiilor instituției convenite în cadrul acordurilor de cooperare/co laborare 
internaționale; 
 

Perioada 05.2017 – 12.2018 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Asistent 

Numele şi adresa angajatorului AJOFM Teleorman Agentia Rosiori de Vede 

Activităţi şi responsabilităţi           
principale 

Compartiment inregistrare si stabilire drepturi sorneri,rnedierea pe piata 
muncii,consiliere,orientare si formare profesionala 

Perioada 01.2017-03.2018 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator in Departamentul Formare 
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Numele şi adresa angajatorului Management & Training Solutions 

Activităţi şi responsabilităţi           
principale 

Participare activa in cadrul departamentului de Formare profesionala, extinderea numarului de 

cursuri de formare profesionala - manager de proiect, formator, expert accesare fonduri 

structurale si de coeziune si competente antreprenoriale.  

Intocmirea dosarelor de autorizare, ale programelor de formare profesionala 

Realizarea campaniilor de promovare  in Judetul Teleorman atat a evenimentelor cat si a 

serviciilor de consultanta si formare profesionala furnizate de catre compania noastra 

Contactare participanti/parteneri 

Social Media – Facebook/Twitter/Linkedin 

 

  

Perioada 11.12.2018 - 28.12.2018  

Funcţia sau postul ocupat Formator Competente Antreprenoriale in cadrul proiectului “ Start-Up Plus - afaceri de 
succes in Regiunea Sud-Muntenia”  
COD PROIECT - 106932 

Numele şi adresa angajatorului INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

          Activităţi şi responsabilităţi           
principale 

 
 -Deruleaza activitati de instruire a cursantilor 
 - Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programele de formare  
 - Stabileste ordinea de derulare a activitatilor 
- Respecta programa si construieste metodologia de predare , elaboreaza materiale de 
training conform programei stabilite 
 - Analizeaza fiecare cursant si identifica nevoile fiecaruia adaptand programa in functie de 
profil 
 - Intocmeste rapoarte , liste de prezenta, ofera feed-back fiecarui cursant 
 - Asigura asistenta in definirea si imbunatatirea planurilor de afaceri 
 - Informeaza cursantii despre beneficiile ocuparii prin antreprenoriat si oportunitatile de pe 
piata 
 -Stabileste necesarul de materiale si asigura suportul de curs 
 - Asigura monitorizarea derularii cursului, asigura caracterul interactiv si solutioneaza 
dificultatile care apar 
 - Consiliere și asistență cu privire la începerea unei activități independente prin întocmirea 
unui plan de afaceri, accesarea de finanțări europene, legislația muncii, 
 - Elaborareaza chestionarele individuale de identificare a abilităților cursantilor, specifice 
pentru demararea unei activități independente 
 - Elaborareaza împreună cu cursantii  planurile de afaceri 

Perioada 08.10.2018-20.12.2018 

Funcţia sau postul ocupat Formator Electromecanica 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Consiliului Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii 

Activităţi şi responsabilităţi           
principale 

Deruleaza activitati de instruire a cursantilor 
 - Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programele de formare  
 - Stabileste ordinea de derulare a activitatilor 
- Respecta programa si construieste metodologia de predare , elaboreaza materiale de 
training conform programei stabilite 
 - Analizeaza fiecare cursant si identifica nevoile fiecaruia adaptand programa in functie de 
profil 
 - Intocmeste rapoarte , liste de prezenta, ofera feed-back fiecarui cursant 

Educaţie şi formare  

Perioada 2009 

Calificarea/diploma obtinuta Diploma Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny 
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Perioada 2016 

Calificarea/diploma obtinuta UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVISTE 
Facultatea de Stiinte si Inginerie  
Licentiat in Stiinte Administrative 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba ENGLEZA   B2  B2  B2  B2  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Windows Of, Office,  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Comunicare, organizare, informare  

 Dinamic, rezistent la stres cu aptitudini foarte bune de comunicare,  
responsabil, hotarata, bine organizat si interesat de perfectionare continua 

Competenţe şi aptitudini tehnice - Tenhician automatizari, electrician grupa IV 
 

Cursuri Diploma Competente Informatice 
Diploma Formator 
Diploma Program GDPR 

Alte aptitudini si competente Rezistenta la stres, Lucru in echipa 

  

Permis de conducere  A, B, BE, C, CE 

  

 
 


