Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Radu Mihaiu
10152 Bucharest (Romania)
+40722729391
radu@e-dea.ro

WORK EXPERIENCE
19/09/2018–Present

Preşedinte
USR Sector 2, Bucureşti (Romania)
Am gestionat conducerea filialei în una din cele mai importante perioade. Câteva dintre rezultatele
USR sector 2 (unele în Alianţă)
▪ 24% turul 1 prezidenţiale 2019
▪ 40% europarlamentare 2019
▪ una din cele 2 filiale (din 48) care au asigurat toţi delegaţii la referendumul de poziţionare din 2018
▪ dublarea numărului de membri
▪ obţinerea şi amenajarea unui sediu din resurse proprii
▪ alinierea votului consilierilor în consiliul local cu poziţia politică a filialei

07/12/2019–Present

Membru Biroul Municipal
USR Bucureşti, Bucureşti (Romania)

01/01/2018–01/01/2019

Coordonator executiv
Comisia de Tăiat Hârtii 2, Bucharest (Romania)
▪ implicarea voluntarilor în dezvoltarea de politici publice
▪ gestiunea proceselor de analiză a legislației
▪ propuneri de politici publice
▪ propuneri de legi

01/08/2017–01/01/2018

Coordonator IT
Comisia de Tăiat Hârtii 2, Bucharest (Romania)
▪ implicarea și organizarea voluntarilor pentru crearea platformei IT pentru Comisia de Tăiat Hârtii
▪ organizarea fluxurilor de analiză și livrarea rezultatelor proiectelor Comisiei

10/01/2017–01/06/2017

Consilier departamentul de politici publice (neremunerat)
Grup Parlamentar USR
▪ Dezvoltarea politicilor în domeniul digital
▪ Dezvoltarea politicilor pentru simplificare administrativă

06/07/2016–09/01/2017

Secretar de stat
Ministerul Fondurilor Europene, Bucharest (Romania)
▪ Negociere interministerială a livrabilelor pentru ridicarea condiționalităților ex-ante
▪ Supervizarea și moderarea vizitelor Comisiei Europene și negocierea condiționalităților ex-ante
▪ Responsabil pentru relația cu Parlamentul
▪ Crearea unei echipe responsabile cu analiza de business și crearea specificațiilor pentru SMIS
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2014+ and MySMIS
▪ Inițierea și moderarea întâlnirilor cu părțile implicate în utilizarea SMIS 2014+ and MySMIS
▪ Inițiat și supervizat procedurile de comunicație, planificare și escaladare a situațiilor apărute între
echipa de analiză de business și furnizorul software
▪ Evaluarea informațiilor disponibile spre a fi publicate ca date deschise
▪ Inițiat și supervizat procedura de anonimizare a datelor cu caracter personal și publicarea datelor
deschise
▪ Publicarea în format deschis a peste 130.000 de contracte de achiziții și a 16.000 de contracte de
finanțareEvaluarea sistemelor IT disponibile pentru a fi folosite la desemnarea Autorităților de
Management
▪ Selectarea celei mai potrivite soluții și organizarea activității de ajustare
▪ Organizarea implementării soluției
▪ Supervizarea îndeplinirii cerințelor misiunii de audit, soldată cu desemnarea primei Autorități de
Management
07/07/2016–15/09/2016

Membru în comitetul GovITHub
Ministerul Fondurilor Europene, Bucharest (Romania)
▪ Participare în organizarea procesului de evaluare
▪ Evaluare participanți

10/05/2016–06/07/2017

Consilier Ministru
Ministerul Fondurilor Europene, București (Romania)
▪ Evaluarea stadiului dezvoltării aplicațiilor SMIS 2014+ și MySMIS
▪ Organizarea echipei de analiză de business a ministerului pentru SMIS 2014+ and MySMIS
▪ Evaluarea proiectelor și procedurilor IT

10/01/2017–Present

General manager
E-dea Works SRL, Bucharest (Romania)
▪ Management
▪ Resurse umane (interviuri, angajări etc)
▪ Vânzări

01/06/2017–01/09/2019

Membru fondator
Asociaţia Reality Check, Bucharest (Romania)
▪ digitalizare în serviciile sociale

01/02/2006–01/05/2016

General manager
E-dea Works SRL, București (Romania)
▪ Management
▪ Resurse umane (interviuri, angajări etc)
▪ Vânzări
▪ Programare / dezvoltare software (MyVideo, Zooplus)
▪ Analiza nevoilor și dezvoltarea specificatiilor pentru aplicațiile web ale clienților (Xerox, ING,
MyVideo, Dacia, Orange)
▪ Analiza arhitecturii software și dezvoltare (Xerox, ING, Dacia, Orange)
▪ Administrarea livrărilor în dezvoltarea software (Xerox, Orange, ING, PBS Kids)
▪ Consultanță pentru dezvoltarea software (Xerox, OvidiuRo, PZP Arhitectura)
▪ Consultanță pentru dezvoltarea campaniilor de publicitate online (Ogilvy, Senior Interactive,
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UNFPA)
▪ Consultanță pentru administrarea bazelor de date (Ovidiu Rom)
01/02/2012–01/05/2016

Coordonator echipă pentru dezvoltarea site-ului ING Romania
E-dea Works, Bucharest (Romania)
▪ Negocierea contractului de dezvoltare
▪ Coordonarea echipei de analiză de business
▪ Coordonarea echipei de client service
▪ Organizarea planului și a calendarului de dezvoltare
▪ Gestionat livrarea soluției

01/03/2014–01/05/2016

Coordonare dezvoltare intranet Orange
E-dea Works, Bucharest (Romania)
▪ Negocierea contractului de dezvoltare intranet
▪ Coordonarea echipei de analiză de business
▪ Organizarea planului și calendarului de dezvoltare
▪ Administrat livrarea soluției

01/05/2000–01/02/2006

General Manager
Blackbox Software SRL, Bucharest (Romania)
▪ Management
▪ Activități de resurse umane
▪ Vânzări
▪ Programare
▪ Analiza cerințelor

01/11/1999–01/05/2000

Software developer
Bozo SP FX Productions, Bucharest (Romania)
▪ Analiza specificațiilor, arhitectura aplicației și dezvoltarea primului joc pe calculator educațional din
România (Venerix)
▪ Dezvoltarea instrumentelor auxiliare pentru crearea conținutului jocului

01/02/1998–01/12/1999

Profesor informatică
New Systems SRL, Bucharest (Romania)
▪ Creat suportul de curs pentru orele de programare în Visual Basic, Visual FoxPro, Visual C++
▪ Ținut cursuri de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, Windows) și programare (Visual Basic,
Visual C++)

EDUCATION AND TRAINING
15/09/1984–01/07/1992

Școala Vasile Alecsandri, București (Romania)
15/09/1992–01/07/1996

Bacalaureat
Colegiul Național Sfântul Sava, Bucharest (Romania)

01/10/1996–01/07/2000
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Facultatea de Matematică a Universității București, Bucharest (Romania)
01/10/2008–01/06/2010

EMBA
Sheffield International Faculty, City College, Sheffield (United Kingdom)
Participant la toate cursurile (fără diploma finală)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Romanian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

English
French

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C2

C2

C1

C2

C2

B1

B2

A2

A2

A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Organisational / managerial skills

▪ Am condus echipe de până la 350 de oameni
▪ Știu să motivez, organizez și coordonez oameni
▪ Bune abilități de negociere cu clienții, colegii și superiorii (în administrația publică)

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Independent user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

Driving licence
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