
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Radu Nicolae Mihaiu 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

08/07/2016–Prezent Secretar de stat
Ministerul Fondurilor Europene, Bucureşti (România) 

- responsabil cu dezvoltarea sistemului informatic SMIS 2014+ şi MySMIS

- particpare la activitatea de desemnare a autorităţilor de management

- consilierea ministrului în domeniul IT

10/05/2016–07/07/2016 Consilier Ministru
Ministerul Fondurilor Europene, Bucureşti (România) 

- responsabil cu dezvoltarea sistemului informatic SMIS 2014+ şi MySMIS 

- consilierea ministrului în domeniul IT

01/02/2006–01/05/2016 Administrator
E-dea Works SRL, Bucureşti (România) 

- adminstrare companie

- contactare de clienţi noi

- participare la de dezvoltarea de specificaţii pentru aplicaţiile clienţilor

- analiza şi arhitectură aplicaţii

- programare / dezvoltare

- activităţi de resurse umane (interviuri, angajări etc)

01/05/2000–01/02/2006 Administrator
Blackbox Software SRL, Bucureşti (România) 

- adminstrare companie

- contactare de clienţi noi

- participare la de dezvoltarea de specificaţii pentru aplicaţiile clienţilor

- analiza şi arhitectură aplicaţii

- programare / dezvoltare

- activităţi de resurse umane (interviuri, angajări etc) 

01/11/1999–01/05/2000 Programator
Bozo SP FX Productions, Bucureşti (România) 

- analiză de specificaţii pentru dezvoltare de aplicaţii

- colaborare la realizarea arhitecturii de sistem

- dezvoltare aplicaţii

- dezvoltare instrumente ajutătoare pentru crearea de conţinut

01/02/1998–01/12/1999 Profesor informatica
New Systems SRL, Bucureşti (România) 

- elaborat suporturi de curs

- ţinut cursuri către adulţi de utilizare calculator (Microsoft Office, Windows) şi programare (Visual 
Basic, Visual C++)
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 Curriculum vitae  Radu Nicolae Mihaiu

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

01/10/1996–01/07/2000 Licenţiat în informatică
Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti (România) 

15/09/1992–01/07/1996 Bacalaureat
Colegiul Naţional Sfântul Sava, Bucureşti (România) 

15/09/1984–01/07/1992

coala Generala Vasile Alecsandri, Bucureşti (România) Ș

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la 
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C1 C2 C2

franceză B1 B2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- am condus echipă de 30 de persoane

- cunosc metode de motivare, disciplinare, organizare şi coordonare a subalternilor

- aptitudini de negociere interdepartamentală şi ierarhică

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea 
informaţiei

Comunicare
Creare de 
conţinut

Securitate
Rezolvarea de 

probleme

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
independent

Utilizator 
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Permis de conducere A, B
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