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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 

 

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  Bradu Petru-Ciprian  

Adresa(e) Bucureşti (România) 

Mobil 0766.544.914  

E-mail(uri) pcbradu@yahoo.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 22.10.1986 

Sex Bărbătesc  
  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi si responsabilităţi principale  
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Perioada 
 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activităţi si responsabilităţi principale  
 
 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

01.10. 2015 – 15.09.2016, 01.09.2017 - prezent 
 

Economist în management 

 
Sprijinirea părintelui paroh în activitățile Parohiei Romano – Catolice „Bucureștii Noi” prind consiliere 
economică, gestionarea resurselor materiale, administrare patrimoniu și achiziții. 

 

Activitate economică Organizații de cult. 
 
ARHIEPISCOPIA ROMANO – CATOLICĂ BUCUREȘTI 

 Str. G-ral Berthlot 19, 010164, sector 1, București 
 
 
 
 
 

30.01.2017 – 31.08.2017 
 

 

Intern Cercetător Economic 
 

Bursă Erasmus de practică privind analiza cultural economică a Bulgariei prin observarea fenomenelor 
economice din țara vecină, prin participarea la conferințe și seminarii cu specific economic legat de 
situațiile din Bulgaria. 
 

 
 

Cercetare economică științifică 

 

Institutul de Cercetare Economică – Academia bulgară de științe, Sofia – Bulgaria 
 
 

01.07. 2011 – prezent 
 

Voluntar și Mediator Social (din sep. 2014) 
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Activităţi si responsabilităţi principale   
 
 

 
 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 

                                         Perioada  
 

                        Funcția sau postul ocupat 
 

        Activități și responsabilități principale 
 
 

 

 

Supravegherea şi animarea activităţilor cu copiii. Sprijinirea şi implicarea în diferite activităţi de 
promovare a valorilor umane pentru tinerii. Consilierea persoanelor în vârstă şi a persoanelor nevoiașe 
prin diferite proiecte sociale. Prezentare şi organizare evenimente cu copii, tineri şi bătrâni. 

Intermediere situații de sprijin social. 
Implicare în scrierea, obținerea şi implementarea de proiecte din fonduri structurale. 
 

Activitate socială, ONG. 

 
Fundaţia Bucureştii Noi 

Liniştei 13, București (România) 
 
 
 
 
 
 
 

15.09.2014 – 20.06.2016, 11.09.2017 - prezent (prof. șt. ec.) și 28.10.2013 –  30.09.2015 
(administrator) 
 
 
 

Profesor științe economice și administrator patrimoniu  
 

 
 

Ca administrator patrimoniu fac parte din departamentul didactic auxiliar și principala mea 
responsabilitate este să asigur un climat și resurse optime pentru buna desfășurare a activității 
didactice, atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Împreună cu colegii mei din subordine din 
departamentul de nedidactic, personalul de curățenie, personalul de întreținere și personalul de pază 
asigurăm, în limita resurselor financiare și umane, condițiile optime pentru ca elevii unității noastre 
școlare să beneficieze de un acces cât mai ușor, plăcut și în siguranță a serviciilor de educație.  

Iar ca profesor predau Educație antreprenorială la clasele de a X-a și Economie la clasele a XI-a. 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi și responsabilităţi principale 
 
 

 
 
 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU” 
Bucegi 97, București (România) 

 

Administrație Instituție de învățământ preuniversitar, Gimnazial, Primar și Preșcolar 

 
 

07.08.2013 – 27.10.2013 
 
Sales co-worker 
 
Îndeplinirea tuturor responsabilităților pentru desfășurarea sistemului specific IKEA de vânzare pe 
departamentul mobilier şi accesorii pentru Băi. Oferirea celor mai bune soluții pentru nevoile clienților, 
multe din acestea se descoperă vizitând magazinul. Interveneam în procesul de vânzare atunci când 
erau necesare realizarea proformelor pentru anumite produse. Mă asiguram că departamentul are stoc 
pentru produsele promovate şi că acestea pot fi achiziționate ușor de către clienți şi că sunt prezentate 
într-o manieră atrăgătoare. Promovarea altor produse față de cele care sunt interesați clienții, oferirea 
unor soluţii inspiraţionale pentru redecorare. 
 
Comerţ. 
 
 

IKEA – Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Complexul Băneasa. 
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Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi si responsabilităţi principale 
 
 

 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

15.05.2013 – 25.06.2013 

 

Customer Sales represantive 

 

Training ca angajat care mi-a dezvoltat abilități de vânzări, în cadrul căruia m-au pregătit să vând orice 
produs indiferent de calea de comunicare. 
Ulterior pregătirea s-a îndreptat pe produsul de asigurări de viață şi în caz de accident, formându-mă 
să fiu capabil să iau examenul de la IMA de licențiere în asigurări conform legislației în vigoare. 

 

Telemarketing și constultanță în telecomunicații 

 

Telbridge România, Aurel Vlaicu – Bucureşti; 
 

Perioada 11.09.2010 - 11 .09. 2012.  

  

Funcţia sau postul ocupat Dactilograf, redactor ştiri online 

Activităţi si responsabilităţi principale Transmiterea electronică a informaţiilor de pe diferite manuscrise în vedrea editării anumitor cărţi la 
Editura Sapientia şi redactarea diferitelor ştiri online despre ambientul religios asiatic pentru site-ul 
infosapientia.ro; plus anumite ştiri locale specifice şi pe site-ul itrc.ro. 

Numele şi adresa angajatorului Trustul Sapientia 
Th. Văscăuţeanu 6, Iaşi (România). 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Editură, Mass-media. 

  

Perioada     27.03.2007 – 31.08.2010 

Funcţia sau postul ocupat  Supervisor Team Leader Agent Call center 

Activităţi si responsabilităţi principale Preluarea apelurilor în departamentul INBOUND, pe proiectul cu serviciile de telefonie mobilă Cosmote 
prepaid.  
După 8 luni am fost avansat ca Team Leader, apoi la funcția de Supervisor pe același proiect 
evoluând şi responsabilităţile. Mă ocupam de agenții call center, cu supravegherea activității lor, 
motivarea lor, monitorizarea apelurilor, evaluarea lor calitativă, întocmirea de rapoarte cantitative 
privind numărul de apeluri preluate de fiecare agent în parte sau pe echipe, durata lor, media ș.a.; am 
condus training-uri pentru potențialii angajați și mă ocupam de coaching pentru noii agenți şi pentru 
personalul firmei când apăreau noi modificări informaţionale, proceduri, aplicări de upsell şi crossell. 
Contribuiam la realizarea programului de lucru și respectarea lui, întocmeam rapoarte privind costurile 
și aveam în vedere rapoartarea lor către client, în cazul nostru - Cosmote. 

Numele şi adresa angajatorului Teleperformance 
M. Sebastian 88, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telemarketing și constultanță în telecomunicații. 

  

                                                         Perioada 15.09.2005 – 15.01.2007  

Activităţi si responsabilităţi principale Tehnician de calcul și rețele la Flamingo Computers și tehnician electric auto la Tornado Trade 
SRL. 

  

             Educaţie şi formare  

 

Perioada 15.09. 2001 – 30.07. 2005  - liceu 

Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat. Atestat operator calculator. 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Matematică -  informatică.  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Lic. teoretic D. Bolintineanu (profil real) 
Calea Rahovei, București (România) 

  

Perioada  11.09.2010 – 15.09.2012 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Filozofie universală, introducere în teologia romano-catolică, spiritualitatea catolică și doctrina socială 
a Bisericii Romano-Catolice. Formare intelectuală, umană, spirituală şi pastorală. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul Teologic Roamno-Catolic (teologie pastorală) 

Văscăuțeanu 6, 700464 Iași (România) 

  

Perioada 01.10.2008 – 01.07.2010 şi 01.10.2012 – 04.07.2013 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Licenţă obţinută în Economie – Management Financiar - Contabil, specializarea contabilitate şi 
informatică de gestiune. 

Perioada 01.10.2013 – 10.06.2015 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Din mediul economic în general şi în special din mediul de business 
 
Diplomă de Master obţinută în Comunicare în afaceri  
în cadrul Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
 
                              Disciplinele principale                                                                                                
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
Caderea Bastiliei, Sector 1, București 
 
 
01.10.2015 - prezent 
 
Cercetare doctorală în Economie 
 
 
 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat(CSUD) 

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, sector 1, București 
 
 

15.07.2014 – 02.08.2014 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs de Mediere Socială 
Am obținut certificat de Mediator Social 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Centru Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București  
Occidentului, București (România) 
 
 

15.10.2014 – 30 iun. 2015 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

 

Discipline de pedagogie 
Abilităţi de predare, învăţare şi evaluare pentru a fi cadru didactic. 
Am finaliza modulele I şi II pedagogice. 
 

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir 
Splaiul Independenței, sector 4, București 
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        Rezultate reprezentative obținute   
  

                      Participării la conferințe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Proiecte de cercetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Premii și distincții 
 
 
 
 

Membru în comitete de organizare sau 
științifice ale unor conferinței studențești 

 
 
 
 
 
 

      Membru in organizații profesionale   
 
 
 
 

               Activități sociale și culturale  
 
 

 
 
Participare în perioada 03 – 06 mai 2012 la Congresul anual al Secției române a 
Societății Internaționale „Toma de Aquino” Corpul ca limită şi provocare – Sinaia,  

  cu susținerea lucrării Hrana – nutriment spiritual pentru corpul uman. Coordonator pr. prof. 
univ. dr. Whilelm Dancă – președintele Secției române a Societății Internaționale „Toma de 
Aquino” 
 
    Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune (Conference 
Management, Accounting and Management information systems) – MAMIS 2014 a Centrului 
de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune: Orizont 
2020: o economie inteligentă pentru viitorul orașelor inteligente (Horizon 2020: a smart 
economy for a future smart cities) în urma căreia mi s-a publicat articolul „Lebedele negre” din 
ultimii trei ani în Biserica Catolică și Impactul lor economic la nivel local și global („The black 
Swans” from the last years in Catholic Church and their economical impact on local and global 
level) în nr. 2/2014 al Revistei Management, Accounting and Management Information 
Systems – MAMIS ISSN 2344 – 3367, ISSN-L 2344-3367 – Ed. Universitară, București 2014. 
 

      Conferința Științifică Internațională „Dezvoltarea ca scop al acțiunii umane. Noile 
provocări pentru știința economică”, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată – 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, 20 – 21 noiembrie 2015, cu comunicarea Marea 
transformare. Formarea de noi modele , prof. univ. dr. Alexandru TAȘNADI, drd. Iustin 
ALEXANDRU, drd. Petru – Ciprian BRADU, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 
(CSUD) 
 
Plus alte conferințe naționale și internaționale menționate în anexa 1 

 
 
  Proiectul de cercetare „Comunicarea în Biserica Romano – Catolică din România” pentru 
Sesiunea cercetării științifice studențești, secțiunea master Facultate de Economie ASE aprilie 
2014, coordonator conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă. 
 
   Prezentare articol științific Educația religioasă din Evangelii Gaudium (Religious education 
from Evangelii Gaudium) – coordonatori prof. univ. dr. Octavia Costea și lect. univ. dr. Marin 
Tudor, în cadrul Sesiunii științifice naționale pentru studenți „Perspective ale Educației timpurii 
în România” organizat de Centrul de Cercetare Științe ale Educației din cadrul Univ. Creștine 
D. Cantemir aprilie 2015. (este în curs de publicare). 
    
    
 Obținere Premiu P&G la Sesiunea cercetării științifice, secțiunea master – etapa I, din 
Academia de Studii Economice din București, desfășurată în perioada 11-12 apr. 2014 
 
 

 Membru al Cercului Științific Româno – Rus pe probleme de securitate energetică și 
Dezvoltare Durabilă ENERGO, format din masteranzii ruși de la Saint Petersburg State 
University - Faculty of Economics și români din cadrul Academiei de Studii Economice. 
În primul număr al jurnalului științific al acestui cerc voi avea publicat articolul Religions 
interference in mutinational companies. Coordonator al acestei activități este conf. univ. dr. 
Grigore Ioan Piroșcă 
 
Membru în Cercul profesorilor de economie și educație antreprenorială de la nivel 
preuniversitar din cadrul municipiului București începând cu noiembrie 2014 sub coordonarea 
dnei inspector științe socio – umane Zaschievici Liliana. 
 
Participare la Viişoara jud. Neamț, 29 aug. – 3 sep. 2011: Ora et labora: în Europa, pe 
urmele sfântului Benedict. Tabără de limbă şi cultură latină. 
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                                     Alte rezultate 
 
 

                                  Alte participări 
            
        

 

Coordonator voluntari Fundația Bucureștii Noi și membru comitet de organizare la a 
patruzecea întâlnire internațională a Comitetului Catolic pentru Țigani de la Ciofliceni – Snagov 
aprilie 2015 unde au fost prezenți 133 de persoane din aprocimativ 30 de țări. 
 
Scriere articol Etica şi economia în viziunea lui Zamagni  pentru publicaţia Opinia Naţională a Univ. S. 
Haret dec. 2013 

 
Participare la Economy of Communion Summer School 2015, Praga – Cehia privind 
Economia de Comuniune într-un proiect finanţat prin Erasmus +, Let’s create our future! It is 
in our hands! 24 – 28 aug 2015 
01 – 08 aug. 2015 Participare la un curs de expert accesare fonduri structurale Orizont 2020 
organizat de organzaţia TES şi ANMC. 
 

Autoevaluare  

                                         Nivel european (*)  

Engleză Înțelegere: Ascultare B2 
                  Citire: B2 
Vorbire: Participare la conversație B1 
             Discurs oral: B1 
Scrieire: B1 
 

Italiană Înțelegere: Ascultare A2 
                  Citire: A2 
Vorbire: Participare la conversație A1 
             Discurs oral: A1 
Scrieire: A1 
 

Germană Înțelegere: Ascultare A1 
                  Citire: A1 
Vorbire: Participare la conversație A1 
             Discurs oral: A1 
Scrieire: A1 
 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 

 
Am urmat un curs de pedagogie socială oferit de Fundaţia Pestalozzi în colaborare cu Ministerul 
Muncii şi am obţinut o certificare ANC în acest domeniu. Reușesc să comunic ușor cu orice persoană 
indiferent de personalitate și pregătire profesională. Mă integrez repede într-o comunitate nouă. Am 
fost şi sunt încontinuare o persoană care se implică în ceea ce face. Am contribuit la multe activităţi de 
volutariat cu copii, tineri, oameni nevoiași, bătrâni. 
 
 
Mă străduiesc ca oriunde aș fi, să fac din ambientul în care activez să dea un randament mai bun, să-l 
fac cel puţin un pic mai bun decât l-am găsit. Am abilități de a motiva persoanele din jurul meu. Înțeleg 
repsonsabilitatea unui coordonator și fac tot posibilul ca grupul meu să dea cele mai bune rezultate. 
Deţin experienţă în lucrul cu oamenii, am participat la training-uri interne în cadrul Companiei 
Teleperformance despre time-management, coaching, motivational skils, leadership, sales skills, first 
line management, comunicare internă și modalitate de promovare a valorilor. Am fost ales de trei ori 
şef de an de către colegii din Iaşi, plus conducerea mi-a încredinţat o funcţie organizatorică internă din 
primul an.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Atestat operator calculator 2005, Windows, Excel, Outlook, Word, Accesss, Internet Explorer, aplicații 
cu baze de date, SAGA. 
Două cursuri Google for Education 2014 - 2015. 

A2  
Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 

independent  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

Competente si aptitudini artistice   Urmez periodic cursuri de dans sportiv de aproximativ 7 ani. 
A1  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini 
 

 

Am participat la un curs de formare european în cadrul Facultățiide Manangement Financiar – 
Contabil pentru controlul calității și am mai făcut un training pentru tranzacții valutare în cadrul 
companiei Teletrade. M-am ocupat din propria-mi iniţiativă de promovarea cardurilor ISIC în rândul 
studenţilor de la Iaşi la începutul fiecărui an universitar. 

                               Permis de conducere B  - din 11.11.2008 

 
 
Anexa 1. 

 

LISTA DE LUCRĂRI doctorand BRADU PETRU - CIPRIAN 
 
 

[1]  Petru – Ciprian BRADU, Silviu – Valentin PETRE - From Economics to oekomenics. Searching for a new 

worldly philosophy in the XXI century, studiu trimis spre indexare ISI Web of Knowledge conform adeverinței 

anexate, publicat de Iulian Boldea, Dumitru – Mircea Buda (Editors) în Convergent discourses. Exploring the 

contexts of communication, Secțiunea Social Sciences, Ed. Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2016, pg. 262 – 

274, ISBN: 978-606-8624-17-4, http://upm.ro/cci/CCI-04/Soc/Soc%2004%2029.pdf ; 

 

[2]  Silviu – Valentin PETRE , Petru – Ciprian BRADU - Secular against religion in ethics: a hermeneutic 

around Max Weber’s wrting, studiu trimis spre indexare ISI Web of Knowledge conform adeverinței anexate, 

publicat de Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors) în Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue, 

Secțiunea History, Political Sciences, International relations, Ed. Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2017, , pg. 

375 – 383, ISBN: 978-606-8624-01-3, http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-04/GIDNI%2004%20History.pdf ; 

 

[3]  Iustin Emanuel ALEXANDRU, Petru – Ciprian BRADU, Alexandru TAȘNADI - The Great 

Transformation. The Formulation of New Models, articol B+ publicat în Theoretical and Applied Economics 

(ECTAP), No. 4 / 2015 (605), Winter, pg. 321 – 327; Ed. General Association of the Economists in Romania 

(AGER), ISSN 1841-8678 (print edition) / ISSN 1844-0029 (online edition), BDI: Econlit, RePec, DOAJ, 

EBSCO, ICAAP, http://www.ectap.ro/the-great-transformation-the-formulation-of-new-models-iustin-emanuel-

alexandru_petru-ciprian-bradu_alexandru-tasnadi/a1156/ ; 

 

[4]  Iustin Emanuel ALEXANDRU, Petru – Ciprian BRADU, Gheorghe USTINESCU, Alexandru TAȘNADI 

- The Capitalist Spirit in Our Common Home: Elements of Economic Thinking in the Religious Paradigm 

[Spiritul capitalist în casa noastră comună: elemente de gândire economică în paradigma religioasă], publicat 

în ŒCONOMICA nr. 4/2017; The Romanian Economic Society (SOREC), Online ISSN 2286-0266  

Print ISSN 1223-0685, BDI: EBSCO, Econlit, RePec, Ulrich’s Periodical Directory, Index Copernicus, Rosetti 

International http://oeconomica.org.ro/abstract/495/The-Capitalist-Spirit-in-Our-Common-Home-Elements-of-

Economic-Thinking.html ; 

 

[5]  Petru – Ciprian BRADU, Gheorghe USTINESCU, Alexandru TAȘNADI, Iustin Emanuel ALEXANDRU 

- Win-Win in the Ecomenics Dimension [Câştig-câştig în dimensiunea ecomeniei], articol 3+BDI publicat în 

ŒCONOMICA nr. 2/2018; The Romanian Economic Society (SOREC), Online ISSN 2286-0266, Print ISSN 

1223-0685, BDI: EBSCO, Econlit, RePec, Ulrich’s Periodical Directory, Index Copernicus, Rosetti International, 

http://oeconomica.org.ro/abstract/506/Win-Win-in-the-Ecomenics-Dimension-C%C3%A2%C5%9Ftig-

c%C3%A2%C5%9Ftig-%C3%AEn-dimensiunea.html ; 

 

[6] Petru - Ciprian BRADU, Iustin - Emanuel ALEXANDRU – , Hospitality: A Vulnerable characteristic of 

European Homo Oeconomicus?, International Conference Religion, the Sacred and Hospitality, Facultatea de 

Teologie Romano-Catolică, București, 4-5 Martie 2016, Publicat în Religion, the Sacred and Hospitality (ed. W. 

Dancă), 2017, Washington: Council for Research in Values and Philosophy, pg. 133-145, ISBN 978-156518-

325-4 

https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=LCCN&searchArg=2017040771&searchType=1&permalink

=y ; 

 

http://upm.ro/cci/CCI-04/Soc/Soc%2004%2029.pdf
http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-04/GIDNI%2004%20History.pdf
http://www.ectap.ro/the-great-transformation-the-formulation-of-new-models-iustin-emanuel-alexandru_petru-ciprian-bradu_alexandru-tasnadi/a1156/
http://www.ectap.ro/the-great-transformation-the-formulation-of-new-models-iustin-emanuel-alexandru_petru-ciprian-bradu_alexandru-tasnadi/a1156/
http://oeconomica.org.ro/page/14/Evenimente-SOREC.html
http://oeconomica.org.ro/abstract/495/The-Capitalist-Spirit-in-Our-Common-Home-Elements-of-Economic-Thinking.html
http://oeconomica.org.ro/abstract/495/The-Capitalist-Spirit-in-Our-Common-Home-Elements-of-Economic-Thinking.html
http://oeconomica.org.ro/page/14/Evenimente-SOREC.html
http://oeconomica.org.ro/abstract/506/Win-Win-in-the-Ecomenics-Dimension-C%C3%A2%C5%9Ftig-c%C3%A2%C5%9Ftig-%C3%AEn-dimensiunea.html
http://oeconomica.org.ro/abstract/506/Win-Win-in-the-Ecomenics-Dimension-C%C3%A2%C5%9Ftig-c%C3%A2%C5%9Ftig-%C3%AEn-dimensiunea.html
https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=LCCN&searchArg=2017040771&searchType=1&permalink=y
https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=LCCN&searchArg=2017040771&searchType=1&permalink=y


Pagina 8 / 9 - Curriculum vitae al  
Bradu Petru-Cirpian  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010 

 

[7] P. Ciprian BRADU, Iustin ALEXANDRU, Alexandru TAȘNADI – Ecomenics – the inculturation of 

European Economy in the Balkan Countries, International Scientific Conference „Bulgaria and Romania: 

Country Members of the EU, Part of the Global Economy”, Sofia, 15-16 Iunie 2017, Publicat în International 

Scientific Conference Proceedings (eds. I. Christova–Balkanska, E. Marinov), 2017, Sofia: ERI-BAS, pg. 205 – 

2012, ISBN 978-954-9313-09-03, BDI - EconPapers, Ideas; https://www.iki.bas.bg/files/BG-RO_2017.pdf ;  

 

[8] Alexandru TAȘNADI, Iustin Emanuel ALEXANDRU, Petru - Ciprian BRADU – Bogatul nebun. Profil 

economic, publicat în volumul XI al Conferinței Internaționale „Educația din perspectiva valorilor” Ed. a IX-a, 

Chișinău 28 - 30 sept. 2017, organizată de Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea de 

Stat din Moldova, (eds. D. Opriș, I Scheau, O. Moșin), Ed. EIKON, București, 2017, pg. 43 – 47, ISBN 978-606-

711-685-4, https://www.academia.edu/35515845/Invatamantul_bizantin_din_timpul_imparatului_Justinian_-

_reper_pentru_educatia_moderna_si_contemporana ; 

 

[9] Alexandru TAȘNADI, Iustin Emanuel ALEXANDRU, Petru - Ciprian BRADU – Educația generatoare de 

speranță, publicat în volumul XII al Conferinței Internaționale „Educația din perspectiva valorilor” Ed. a IX-a, 

Chișinău 28 - 30 sept. 2017, organizată de Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea de 

Stat din Moldova, (eds. D. Opriș, I Scheau, O. Moșin), Ed. EIKON, București, 2017, pg. 31 – 36, ISBN 978-606-

711-686-1, 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Dobritoiu/publication/324532673_Rolul_problemelor_de_matemat

ica_in_educarea_creativitatii_si_inventivitatii/links/5ad3ba3aaca272fdaf7b5a82/Rolul-problemelor-de-

matematica-in-educarea-creativitatii-si-inventivitatii.pdf?origin=publication_detail ; 

 

[10] Ciprian Petru BRADU, Iustin Emanuel ALEXANDRU, Alexandru TAȘNADI – The Paradigm of the 

green Economy and the development sustainability, publicat în revista „Strategii Manageriale / Management 

Strategies” editată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Anul X, nr. V (34) / 2017, Ed. 

„Independența Economică”, Pitești, 2017, pg. 374 – 380, ISSN 2392 – 8123 ISSN–L 1844 – 668X, 

http://eprints.lincoln.ac.uk/29646/1/pdf_categorie_9e720c523a7c11fa6494ee8ccde30c97.pdf ; 

 

[11]  Petru – Lucian (Ciprian) BRADU – Religious interference in multinational companies, „Romanian-Russian 

Journal of Scientific Research in Economics“, Volume 1, Issue 1/2015, eds. Associate Prof. Ph.D. Grigore I. 

Piroșcă (Bucharest University of Economic Studies) Associate Prof. Ph.D. Sofia I. Rekord (Saint‐Petersburg 

State University of Economics), Ed. ASE, 2015, pg. 21 – 35, 

https://dekanat.unecon.ru/DOCS/stud_files/504474/Romanian-Russian_J._Sci._Research_Econ_%281%29.pdf 

; 

 

[12]  Petru - Ciprian BRADU, „Lebedele negre” din ultimii trei ani în Biserica Catolică și impactul lor economic 

la nivel local și global / The „black swans” from the last three years in Catholic Church and their economic 

impact on local and global level, Conference Management, Accounting and ,Management Information Systems 

– MAMIS, Orizont 2020: o economie inteligentă pentru viitorul orașelor inteligente, Revista MAMIS publicație 

anuală a Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune – 

CCDMCIG, Editura Universitaria, București, 2014, pg. 50 – 57, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367, 

http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/550abe9503ce3Mamis.pdf; 

 

 

[13] Petru – Ciprian BRADU - Comunicarea în Biserica Catolică din România, prezentare în cadrul Sesiunii 

Științifice a Studenților Facultății de Economie Teoretică și Aplicată din Academia de Studii Economice, 2014, 

prezentare pentru care s-a luat premiul special P&G, înmânat de regretatul prof. univ. dr. Dorel Ailenei, 

http://economie.ase.ro/sesiunea-stiintifica-a-studentilor; 

 

[14] Petru – Ciprian BRADU – Prezentare elemente de analiză calitativă din propria cercetare, prezentare în 

cadrul Seminarului Științific al Școlii Doctorale Economie I: anul universitar 2015 / 2016, 12 ianuarie 2016, 

coordonator prof. univ. dr. Alexandru TAȘNADI, http://doctorat.ase.ro/sesiuni-stiintifice-doctorale ;  

 

https://www.iki.bas.bg/files/BG-RO_2017.pdf
https://www.academia.edu/35515845/Invatamantul_bizantin_din_timpul_imparatului_Justinian_-_reper_pentru_educatia_moderna_si_contemporana
https://www.academia.edu/35515845/Invatamantul_bizantin_din_timpul_imparatului_Justinian_-_reper_pentru_educatia_moderna_si_contemporana
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Dobritoiu/publication/324532673_Rolul_problemelor_de_matematica_in_educarea_creativitatii_si_inventivitatii/links/5ad3ba3aaca272fdaf7b5a82/Rolul-problemelor-de-matematica-in-educarea-creativitatii-si-inventivitatii.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Dobritoiu/publication/324532673_Rolul_problemelor_de_matematica_in_educarea_creativitatii_si_inventivitatii/links/5ad3ba3aaca272fdaf7b5a82/Rolul-problemelor-de-matematica-in-educarea-creativitatii-si-inventivitatii.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Dobritoiu/publication/324532673_Rolul_problemelor_de_matematica_in_educarea_creativitatii_si_inventivitatii/links/5ad3ba3aaca272fdaf7b5a82/Rolul-problemelor-de-matematica-in-educarea-creativitatii-si-inventivitatii.pdf?origin=publication_detail
http://eprints.lincoln.ac.uk/29646/1/pdf_categorie_9e720c523a7c11fa6494ee8ccde30c97.pdf
https://dekanat.unecon.ru/DOCS/stud_files/504474/Romanian-Russian_J._Sci._Research_Econ_%281%29.pdf
http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/550abe9503ce3Mamis.pdf
http://economie.ase.ro/sesiunea-stiintifica-a-studentilor
http://doctorat.ase.ro/sesiuni-stiintifice-doctorale
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[15]  Violeta BRAN, Petru – Ciprian BRADU, C Laurențiu TEȘCAN, Vasilica Mariana BÎGEA - Dezbatere și 

analiză critică a lucrării „Lilith și demonii capitalului” – Tomas Sedlacek & Oliver Tanzer, prezentare în cadrul 

Seminarului Științific al Școlii Doctorale Economie I: anul universitar 2017 / 2018, 11 ianuarie 2018, coordonator 

prof. univ. dr. Alexandru TAȘNADI, http://doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/ECO1/1/S1.pdf ; 

 

http://doctorat.ase.ro/Media/Default/Cursuri/ECO1/1/S1.pdf

