
  

  

 

Curriculum vitae  
                                                                                             

Informaţii personale  

Nume / Prenume BRĂTIAN VASILE - RADU 

E-mail bratianvasile@yahoo.com  
  

Naţionalitate Română. 
  

Locul /Data naşterii Comuna Dârlos, jud. Sibiu / 07.12.1975. 
  

Sex Masculin.  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2013-prezent. 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi seminarizare la disciplinele: Finanțele firmei, Analiză economico-financiară, 
Politici si previziuni financiare, Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului.  
Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie.  
Activitate tutorială.  
Activitate de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, 
Sibiu. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică. 

 
 

Perioada Octombrie 2004 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi seminarizare la disciplinele: Finanțele firmei, Analiză economico-financiară. 
Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie.  
Activitate tutorială.  
Activitate de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, 
Sibiu. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică. 
 

  

Perioada Octombrie 2002 –  2004. 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele: Finanțele firmei, Analiză economico-financiară, 
Managementul calității.  
Activitate tutorială.  
Activitate de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, 
Sibiu. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică. 
  

Perioada Octombrie 1998 –  2002. 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele: Finanţe, Analiză economico-financiară, Managementul 
calităţii.  
Activitate tutorială.  
Activitate de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, 
Sibiu. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică. 



 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada    2010-2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii postdoctorale în economie. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Epistemologie generală (Prof. univ. dr. Ilie Pârvu); Multi, inter și transdisciplinaritate în cercetarea 
științifică (Prof. univ. dr. Basarab Nicolescu – membru de onoare al Academiei Române); Modelare 
economică (Prof. univ. dr. Lucian Albu – MCA); Logica și metodologia generală a cercetării științifice 
(Prof. univ. dr. Dinga Emil); Gândire economică: școli, curente, paradigme (Prof. univ. dr. Gheorghe 
Zaman – MCA); Fundamente psiho-sociologice ale comportamentului economic (Prof. univ. dr. Ilie 
Bădescu); Teoria complexității – haosul determinist (Prof. univ. dr. Florin Munteanu); Econometrie 
(Prof. univ. dr. Dorin Jula). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125, București, Sector 1. 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar. 

 
Perioada 

 
2002-2008  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie; Domeniul Finanţe. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Microeconomie, Finanţele firmei, Evaluarea întreprinderii. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, 
Sibiu. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar.  

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Economist. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe in domeniul comerţului, turismului şi serviciilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar.  

 
Perioada 

 
1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică – Informatică / Programator – Ajutor –Operator Tehnică de Calcul (ATESTAT). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Națională de Gaz, Mediaș, jud. Sibiu. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Preuniversitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

 
Limba străină cunoscută 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B1  B1  B1  B1  B1  

Franceză  B1  B1  A2  A2  A2  

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

  



Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe didactice obţinute în urma susţinerii de prelegeri, activităţi de seminarizare; abilităţi de 
comunicare în contexte publice ca urmare a participării la diverse manifestări ştiinţifice, atât în calitate 
de participant, cât şi în calitate de moderator. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Internet, SPSS, Eviews. 

  

Permis(e) de conducere 
 

 

Informații suplimentare 
 

Categoria B. 
 
 
Activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică 
Coordonator de lucrări de licenţă, disertaţie şi lucrări ale studenţilor prezentate la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice. 
 
Apartenenţa la organizaţii profesionale / ştiinţifice 
Membru al Centrului de Cercetări Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
 
Diplome obţinute 
� Diplomă de Excelenţă, în semn de recunoaştere şi apreciere a contribuţiei şi apartenenţei la valorile 

gândirii economice şi cercetării ştiinţifice desfăşurate în Centrul de Cercetări Finciare şi Monetare –
Victor Slăvescu din cadrul Academiei Române (București, aprilie 2006); 

� Diplomă (gradul I), obţinută la Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, ASEM (aprilie 
2004); 

� Diplomă de Excelenţă, în semn de apreciere a profesionalismului dovedit la evaluarea responsabilă 
a lucrărilor prezentate la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea: Finanţe şi 
Instituţii Financiare (Craiova, noiembrie 2009). 

 
Specializări / Perfecţionări 
• 11. 11. 2001 – 21. 11. 2001, stagiu în Grecia – TECHNOLOGICAL AND EDUCATIONAL 

INSTITUTE ( T.E.I ) OF PATRA – în domeniul Managementului Calităţii Universitare, sub 
îndrumarea  Prof. dr. Socrates Kaplanis; 

• 1. 11. 2011 – 30. 11. 2011, stagiu în Marea Britanie – Anglia Ruskin University, Cambridge –, prin 
programul “Studii post doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită 
- SPODE” POSDRU/89/1.5/S/61755, Academia Română, București; 

• 16. 01. 2012 – 15. 02. 2012, stagiu în Marea Britanie – Anglia Ruskin University, Cambridge –, prin 
programul “Studii post doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită 
- SPODE” POSDRU/89/1.5/S/61755, Academia Română, București; 

16. 06. 2012 – 15. 07. 2012, stagiu în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare ”Victor 
Slăvescu”, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, 
București; prin programul “Studii post doctorale în economie: program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită - SPODE” POSDRU/89/1.5/S/61755, Academia Română, București. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granturi / contracte de cercetare: 
• Program de cercetare fundamental al Academiei Române ”Evaluarea Stării Economiei Naționale – ESEN, 

2010-2014”. Proiect de cercetare cu titlul: Fiscalitatea și dezvoltarea economică sustenabilă, 2013; 
 

• Program de cercetare fundamental al Academiei Române ”Evaluarea Stării Economiei Naționale – ESEN, 
2010-2014”. Proiect de cercetare cu titlul: Starea financiară, 2011; 

 

• Program de cercetare fundamental al Academiei Române ”Evaluarea Stării Economiei Naționale – ESEN, 
2005-2006”. 
Proiect de cercetare cu titlul: Elemente de fundamentare a strategiilor de dezvoltare şi ridicare a 
nivelului de competitivitate a României în perspectiva integrării în UE. Concurenţa în perspectiva 
dezvoltării durabile a firmei - aspecte financiare, 2006; 
 

• Program de cercetare prioritar al Academiei Române și al Institutului Național de Cercetări Economice –
Costin C. Kirițescu ”Elemente de fundamentare a programului national de dezvoltare economico-socială a 
României: 2004-2007”. Proiect de cercetare cu titlul: Deficitul economic, 2004.  

 
• Contract de cercetare post-doctorală 

Denumire proiect: Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor 
de elită – SPODE, Academia Română, București;  
Sursa de finanţare POSDRU/89/1.5/S/1755;  

  Anul 2010-2012. 

 
Altele: 
1994 – premiant al concursului desfăşurat sub egida Universităţii din Sibiu, B.N.R. Sibiu şi A.G.E.R. 
filiala Sibiu, având ca temă “Interesul economic din perspectiva reformei şi restructurării economiei 
româneşti ( Studenţii şi Economia Secolului XXI – Ziarul Rondul şi Tribuna Sibiu; decembrie 1994); 
 
Curs de perfectionare in tehnologiile ID/IFR prin formare continuă precum şi de perfecţionare în 
utilizarea metodelor de lucru inovative și productive în noile tehnologii TIC: platforme e-learning, 
softuri specializate pentru activitatile de predare/invatare (în cadrul proiecului „Excelenţă academică în 
învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate 
POSDRU/86/1.2/S/61878). Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2011-2013. 

 
 

             
             

   


