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INFORMAŢII PERSONALE Cupcea Radu  
 

  

 Ulmului, 12, Craiova, 200392, România  

0769163062          

 cupcea05@gmail.com 

  

Skype : raducupcea  

Sexul Masculin | Data naşterii 05/05/1990 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

01.01.2017 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2013 – 08.12.2016  

Asistent cercetare 
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C.Brătianu” al Academiei Române 

 Realizarea de cercetări fundamentale în următoarele domenii: ştiinţe politice (teorii politice 

moderne şi contemporane, istoria ideilor politice, filosofie politică); şi relaţii internaţionale 

(studiul proceselor de integrare euro-atlantică; problematica românilor de pretutindeni; 

regiunea Mării Negre; realizarea noii arhitecturi europene şi rolul NATO şi UE în cadrul 

sistemului de relaţii internaţionale ş.a.). 

Tipul sau sectorul de activitate:  Cercetare 

 

Consultant politic 

Camera Deputaților la biroul parlamentar al domnului deputat Enea Constantin – Cosmin.   

 Studii și analize pe marginea activității cabinetului parlamentar; Administrare blog personal al 

deputatului; scriere discurs politic, declarații de presă; Analiză rapoarte și legi în Comisia de 

politică externă; Relații cu publicul și comunicare.  

Tipul sau sectorul de activitate:  Consiliere politică  

 

01.04.2013 - prezent  Director executiv în cadrul Fundației Universitare a Mării Negre - filiala Chișinău 

Fundația Universitară a Mării Negre, Casa Academiei Române, Calea 13 septembrie, nr.13, 761172, 

Sector 5, București.    

 Expertiză și cercetare în domeniul relațiilor internaționale și managementul proiectelor ; 

Redactarea și  administrarea site-ului fundației www.fumn.eu.    

Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fumn.eu/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.10.2016 - prezent 

 

 

 

 

                                       2012-2014  

Școala Doctorală 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. 

 Solciologie, identitate, educație.  

 

Master – Politică și economie europeană (A)  

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, Departamentul de Relații 

Internaționale și Integrare Europeană.   

 Teoria relațiilor internaționale, Integrare și politici fiscale ale Uniunii Europene, Procesul 

decizional în UE,  Introducere în managementul organizațiilor, Diplomație și negocieri, 

Politica externă a României 

18.11.2011-20.03.2012  Cursuri de Jurnalism și Comunicare Media  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Centrul de Asistență Academia de Afaceri, asistenta academiadeafaceri.ro 

 Jurnalismul și comunicarea mediatică, jurnalismul specializat, jurnalismul de opinie, codul 

deontologic al jurnalistului. Am opținut abilități și informații solide din domeniile de mai sus 

care m-au ajutat să-mi dezvolt capacitatea de sinteză și multă perseverență în atingerea 

obiectivelor. 

2009-2012  Studii de licență în domeniul științe politice  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale  

 Politică românească, Partide politice, Doctrine politice contemporane, Marketing politic și 

electoral, Discurs și limbaj politic, Intituții politice. Am capatat competența de aplicare a 

teoriilor sociale și politice în organizarea socio-politică. Proiectarea de strategii politice în 

context local, regional, național și global. 

 

 

2007-2009  Liceul   Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din orașul Călărași, Republica  

 Limba română, Matematică, Istorie, Geografie, Limba Franceză, Literatură Universală. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  B2  B2  B1  B2  

  

Rusă C1  C1  B2  B1  B1  

 Certificat al Centrului de Limbi Străine, Universitatea București  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare   Capacitate de adaptare şi comunicare în diferite medii şi cercuri sociale obţinute în urma participării 

active la : 

 Training-uri de leadership „Vorbitul în public” din cadrul proiectului POSDRU Oltenia, 

organizate de Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă și Ministerul Muncii, Familiei și 

Protecției Sociale; 

 Bursele Europa FM unde m-am numărat printre cei 10 finaliști și am desfășurat un stagiu de 

pregătire de o lună. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competenţe şi aptitudini organizatorice dezvoltate după ce am constituit, coordonat și condus 

numeroase grupuri de persoane 

 Coordonator de proiect „Școala jurnaliștilor de politică externă – Constantin Tănase-2016” 

finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de 

Pretutindeni. 

 Asistent - coordonator proiect „Școala jurnaliștilor de politică externe - 2015” finanțat de 

Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de 

Pretutindeni. 

 Leadership,  preşedinte al Clubului Liberalilor din Dolj, 2011-2012, unde am coordonat  o 

echipă de 30 persoane) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

În cadrul Fundației Universitare a Mării Negre am reușit să opțin  o experiență bogată în ce privește 

organizarea de evenimente publice, conferințe, promovare și comunicare publică.  

 o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii  

Competenţe informatice  Dețin competenţele informatice a programelor de bază, dobândite în urma activităților de administrare 

a site-ului fundației și a elaborării de baze de date și bugete pentru proiecte, în Excel,  Wordpress, etc.  

Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu: 

 o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
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Permis de conducere  Permis de conducere  
 B, C 

ANEXE   

 

Conferințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicații: 

 

 Tranziția politicii românești după comunism, prezentare susținută în cadrul conferinței 

internaționale After Communism. East And West Under Scrutiny, organizată de Facultatea 

de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova, în intervalul 2-3 Martie 2012;  

 Strategia NATO la Marea Neagră în noul context de securitate, prezentare susținută în 

cadrul conferinței internaționale  Republica Moldova în condițiile noii arhitecturi de securitate 

regională,  organizată de Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” din 

Republica Moldova, în intervalul 15-16 mai 2015; 

 Educația în România – între accelerarea creșterii economice și adâncirea decalajului față de 

Occident (perioada interbelică),prezentare susținută în cadrul conferinței internaționale The 

Economic and Social Development ofSouth-Estern Europe and of the Black Sea Area (from 

the Antiquity to the Present Day), organizat de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din 

cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în intervalul 17-18 septembrie 2015.  

 Sondajele de opinie din R. Modova și România despre Unire, prezentată în cadrul 

conferinței internaționale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 

organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat cu Universitatea „Petru 

Maior” din Târgu Mureș și Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai” al 

Academiei Române, în intervalul 19-20 mai 2016.  

 
 

1. Radu Cupcea, Educația în România – între accelerarea creșterii economice și adâncirea 

decalajului față de Occident (perioada interbelică),  Revista STUDIUM, Vol.8, 2015.  

2. Nicolae Țîbrigan, Radu Cupcea,  Spre un nou concept strategic NATO în regiunea Mării 

Negre, Revista Pulsul Geostrategic, nr. 209,  2016.  

3. Bârsan Mihai, Radu Cupcea, Un tur  de orizont al Turciei , Analiză Fundația Universitară a 

Mării Negre. 

4. Nicolae Țîbrigan, Radu Cupcea, Sondajele de opinie din R. Moldova și România despre 

Unire. 
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