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Informaţii personale  

Nume / Prenume  NECHITA Radu  

Adresa(e) Str. Emmanuel de Martonne Nr. 1, Cluj-Napoca RO-400148 (România) 

Mobil 0040.722.443.022  

E-mail(uri) radunechita@gmail.com, radu.nechita@euro.ubbcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 08/08/1971 
  

Loc de muncă actual Conf. Dr., Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai 
  

Experienţa profesională Profesor, cercetător, formator și public speaker în domeniul educației economice și 
antreprenoriale, cu experiență de predare în medii multiculturale, în română, franceză, engleză 

  

Perioada 01/10/2009 →  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar Doctor, Director al Centrului de Studii Regionale (UBB). 
Membru în Senatul UBB și în Comisia de Buget-Finanțe a Senatului UBB (din Martie 2012). 
Responsabil specializare Management (din Octombrie 2013). 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri și seminarii: Microeconomie; Integrare economică europeană; Mediul european al afacerilor; 
Integrare monetară europeană; Globalizare și dezvoltare economică; Economia europeană în 
contextul globalizării; Analiza economică a deciziilor publice, Economie americană contemporană. 
Cercetare și activități administrative: 
Director Grant CNCSIS A (1504/2007-2008). Tema: Efectele și percepția aplicării cotei unice de 
impozitare în România. O analiză a experienței țărilor europene și a evoluției fiscalității românești. 
Membru în comisii de admitere, de licență și de masterat. 
Coordonator științific pentru lucrări de licență și de disertație pentru masterat. 
Membru în Senatul Universității Babeș-Bolyai. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, 
Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1, 400090 Cluj-Napoca (România). 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cercetare 
  

Perioada 01/10/2002 - 30/09/2009  

Funcţia sau postul ocupat Lector Doctor 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri și seminarii: Microeconomie; Globalizare și teorii ale creșterii economice; Monedă și credit, 
Libertate bancară și concurență monetară, Finanțe internaționale. 
Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, 
Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1, 400090 Cluj-Napoca (România). 

  

Perioada 10/1998 - 08/2002  

Funcţia sau postul ocupat Asistent, Doctorand 

Activităţi si responsabilităţi principale Seminarii (predare și evaluarea cunoștințelor): Macroeconomie; Economie politică; Sisteme și structuri 
economice; 
Cercetare (doctorand). 

Numele şi adresa angajatorului Université Aix-Marseille III "Paul Cézanne", 3, Av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence (Franţa). 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cercetare 
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Perioada 11/1996 - 06/1998  

Funcţia sau postul ocupat Documentarist, Doctorand 

Activităţi si responsabilităţi principale Cercetare; Tutorat cercetare cu studenți de nivel licență și master; Bibliotecar. 

Numele şi adresa angajatorului Université Aix-Marseille III "Paul Cézanne", 3, Av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence (Franţa). 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cercetare 
  

Perioada 11/1996 - 05/2002  

Funcţia sau postul ocupat Doctorand 

Activităţi si responsabilităţi principale Cercetare; Tutoriat cercetare pentru studenți de nivel licență și master; Membru în echipa de 
organizare a 7 ediții (1996-2002) ale Universității de Vară a Noii Economii (conferință internațională cu 
300-600 participanți, organizată de Faculté d'Économie Appliquée). 

Numele şi adresa angajatorului Université Aix-Marseille III "Paul Cézanne", 3, Av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence (Franţa). 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 05/2014 

Calificarea/diploma obţinută Formator „FastTrac® Planning the Entrepreneurial Venture™ Program” 

Competenţele profesionale dobândite Competențe de formare în domeniul educației antreprenoriale, conform programului dezvoltat de: 

Numele furnizorului de formare Kauffman Foundation, USA. 

Perioada 03/2009 - 05/2009  

Calificarea/diploma obţinută Formator, Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Pregătirea formării; Realizarea activităților de formare; Evaluarea participanților la formare; Aplicarea 
metodelor și tehnicilor speciale de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ATU Consulting, Str. Observatorului Nr. 121/12, Cluj-Napoca (România). 
 

  

Perioada 02/2007 - 06/2007  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Absolvire a Modulului Pedagogic 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Psihologia educației; Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curricumului; Teoria și 
metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării; Didactica specializării; Instruire asistată de 
calculator; Managementul clasei. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Str. Sindicatelor Nr. 7, Cluj-Napoca (România) 

  

Perioada 11/1996 - 05/2002  

Calificarea/diploma obţinută Doctorat, Calificativul maxim (Très honorable, avec les félicitations du Jury) 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Economie 
Titlul lucrării: La garantie des dépôts et le risque bancaire. Une analyse en termes d'incitations 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Université Aix-Marseille III "Paul Cézanne", 3, Av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence (Franţa). 

  

Perioada 10/1995 - 09/1996  

Calificarea/diploma obţinută Masterat, (Diplôme d'Etudes Approfondies) specializarea Analyse Économique des Institutions 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Teoria deciziilor publice; Microeconomie aprofundată și Teoria jocurilor; Teoria instituțională a 
monedei;Analiza economică a dreptului; Economie politică constituțională. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Université Aix-Marseille III "Paul Cézanne", 3, Av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence (Franţa). 

  

Perioada 10/1990 - 09/1995  

Calificarea/diploma obţinută Licența (5 ani), șef de promoție 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

Engleză  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 
experimentat  

Italiană  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă și de studiu în 
străinătate (11 ani); 

Spirit de echipă, dobândit și dezvoltat ca membru în numeroase colective de predare și de cercetare 
din țară și din străinătate. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Responsabil al specializării „Management” din cadrul Facultății de Studii Europene; 

Experiență ca manager în calitate de director al unui proiect de cercetare (CNCSIS 1504/2007-2008, 
Tema: Efectele și percepția aplicării cotei unice de impozitare în România. O analiză a experienței 
țărilor europene și a evoluției fiscalității românești); 

Co-organizator a două universități de vară internaționale (în 2005 și 2007, împreună cu Institute for 
Economic Studies - Europe); 

Membru în echipa de organizare a 7 ediții (1996-2002) ale Universității de Vară a Noii Economii, 
conferință internațională cu 300-600 de participanți, desfășurată la Faculté d'Économie Appliquée din 
Aix-en-Provence, Franța. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) și a dispozitivelor 
multimedia aferente, baze de date. 

  

Alte competenţe şi aptitudini 
 

Capacitatea de a susține conferințe pe teme economice în română, engleză și franceză, destinate unui 
public variat (de la nivel de inițiere la specialiști în domeniu, în România și în străinătate); 
Competențe în formarea continuă (post-universitară) a adulților, în calitate de formator în programul 
multianual „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline 
economice” Contract POSDRU/87/1.3/S/63908, http://www.educatieeconomica.ro Cursuri interactive 
de formare destinate profesorilor de liceu care predau disciplina „Educație antreprenorială”; 
Competențe în motivarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în calitate de tutore, în cadrul  
proiectului TREPAN (Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi 
dezvoltarea de parteneriate la nivel transnaţional, POSDRU/9/3.1/S/6, 2008-2011), realizat de ISCTE 
Business School (Portugalia) și un consorțiu de universități din România, în parteneriat cu CNFPA; 

Capacitatea de a motiva studenții pentru a participa la activitățile extra-curriculare de educație 
economică, organizate în cadrul UBB (din 2003) sub egida „Seminarului Hayek” (conferințe 
săptămânale pe teme socio-economice, participare la concursuri de eseuri și la seminarii 
internaționale, publicare de articole în mass-media); 
Invitat la peste 80 de emisiuni economice în direct de către posturi TV locale și naționale; 

Autor a zeci de publicații de specialitate pe teme economice; Autor al unui număr de 200 articole pe 
teme socio-economice destinate marelui public, pe web-site-ul francofon www.libres.org (1999-2002); 

Autor a peste 50 de articole publicate în presa economică din România (2006-2018); 
mummult  

http://www.educatieeconomica.ro/
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