Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Badea Cătălin Constantin
Vlaicu Voda 21-23, Sc. 1, Ap. 16, Et.1, 031245 București (Romania)
0731000000
badea_catalin09@yahoo.com
Yahoo! Messenger (YIM) badea_catalin09@yahoo.com

WORK EXPERIENCE
05/01/2017–Present

Consilier ministrul afacerilor externe
Ministerul Afacerilor Externe (Romania)
Expertiza relatii internationale

01/05/2015–31/12/2016

Expert
Institutul Cultural Roman, Bucuresti (Romania)
Expert cultural
Coordonare si implementare proiecte culturale
Realizarea primului festival de film românesc în China
Expertiza Asia, China

01/10/2013–Present

Team Leader
Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Bucuresti (Romania)
Activitatea asociației constă în organizarea de workshop-uri, seminarii, traininguri și acțiuni de
voluntariat pentru tineri. Asociația este foarte activă la nivel național, dar este implicată și în
implementarea proiectelor internaționale. Unul dintre scopurile ATPDSC este promovarea și
încurajarea cooperării interculturale între tinerii din Romania și reprezentanții altor țări din Europa.
Activitățile asociației se bazează pe principiile educației non-formale, învățarea prin experiența și
învățarea interculturală. Dorim să contribuim la dezvoltarea societății civile românești punând accentul
în special pe importanța implicării tinerilor în evenimente și procese sociale. Ne așteptăm ca activitățile
asociației să aibă ca rezultat dezvoltarea unui tineret creativ și implicat în procesul decizional din
propriile comunități.

01/02/2012–Present

Colaborator
Center For European Policy Evaluation, Bucuresti (Romania)
Fondator, Center for European Policy Evaluation, București Științe Politice
feb 2012
Domeniu activitate firma:
Activitatea Center for European Policy Evaluation este structurată pe 3 piloni principali:
- diagnoză: evaluare instituțională (statutară, de performanță și internă), evaluare de politici publice și
analiza sistemului internațional
- capacitare societală: educație pentru o societate participativă, campanii de informare și
conștientizare, dezbatere, formare, conferințe, platforme între instituțiile statului și cetățeni, simulări
- cercetare: studii și rapoarte, revistă semestrială
Responsabilitati:
Realizarea de studii și articole lunare , diagnoză cat și cercetare internațională
Realizari:
Cu o expertiză pertinentă pe zona Asiei și Africii am adus un punct în plus în ceea ce ar putea deveni
o revistă de politică externa și diplomație.
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01/11/2010–01/02/2011

Badea Cătălin Constantin

Intern
Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București (Romania)
Intern
Domeniu activitate firma:
Universitar
Responsabilitati:
Întocmirea de studii, organizarea de conferințe ( Nato the Future of Partnership și Ziua Europei),
organizarea selecției candidaților, organizarea de evenimente și conferințe
Realizari:
Locul 1 concurs Ziua Europei 9 mai .
Beneficii:
Experienta

01/01/2010–01/06/2010

Intern
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, București (Romania)
Însuşirea cunoştinţelor legate de sectorul administraţiei publice la nivelul administraţiei centrale, în
cadrul unui organ de specialitate din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

01/01/2009–01/06/2009

Intern
Primăria Sector 4, București (Romania)
Însuşirea cunoştinţelor legate de sectorul administraţiei publice la nivelul aparatului de specialitate al
primarului.

01/08/2007–01/12/2008

Intern
Prefectura Judetului Giurgiu, Giurgiu (Romania)
Dobândirea de cunoștințe despre sistemul administrativ românesc, colaborarea dintre diferite niveluri
ale administrației publice, metode de luare a deciziilor în cadrul unitățiilor administrativ teritoriale

EDUCATION AND TRAINING
01/10/2014–Present

Doctorand in Stiinte Politice

Nivelul 6 CEC

Scoala Nationala Stiinte Politice si Administrative (Romania)
Relatii internationale,
Sisteme financiare internationale
Institutii ale Uniunii Europene
Institutii de securitate internationala
Diplomatie
01/01/2014–28/02/2014

Diploma în Probleme ale Securitații Internaționale in secolul XXI

Nivelul 5 CEC

Institutul Diplomatic Român, București (Romania)

01/10/2013–01/03/2014

Diplomă în politică externă

Nivelul 5 CEC

Institutul Diplomatic Român, București (Romania)
Diplomație, Relații Internaționale , Securitate Internațională , Economie Mondială , Studii Regionale.
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01/10/2011–01/07/2013

Badea Cătălin Constantin

Diplomă Master Limba Engleză, Security and Diplomacy

EQF level 6

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, București (Romania)
Diplomatie, Relatii Internationale , Securitate Internaționala , Economie Mondială , Studii Regionale.

01/09/2012–01/11/2012

Specialist în negocierea conflictelor

Nivelul 5 CEC

Universitatea Națională de Apărare, București (Romania)
Negocierea conflictelor, securitate, conflictele armate, securitate internațională, organizații
Internaționale.
01/10/2008–01/07/2011

Diplomă de Licență în Științe Administrative

EQF level 5

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, București (Romania)
Drepteuropean, Dreptul Social European, Politici Publice Europene, Metode şi tehnicide decizie în
instituţiile Uniunii Europene, Partide Politice , InstitutiiPolitice , Teoria Relatiilor Internationale
15/09/2004–01/07/2008

Diplomă de Bacalaureat

EQF level 3

Grup Școlar Economic Administrativ Ion Barbu, Giurgiu (Romania)
Contabilitate,Economie , Marketing , Asigurări , Elemente de Administrare a Afacerilor

06/03/2017–06/04/2017

Diplomă de specializare în Protocol și Diplomație

EQF level 5

Institutul Diplomatic Român, București (România)
Protocolul Caselor Regale Europene, Reguli și norme de etichetă și comportament, Corespondenţa
diplomatică, Ceremonialul şi protocolul în relaţiile internaţionale, Teorie şi practică diplomatică,
Consecinţe ale încălcării regulilor de protocol şi etichetă în relaţiile internaţionale
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Română

Other language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

C2

C2

WRITING

Spoken interaction

Spoken production

C2

C2

C2

C2

C2

IELTS

French

B1

B1

A1

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

Communication skills

Posed spirit de echipă şi abilităţi de comunicare şi relaţionare cu persoane din toate mediile sociale
sau culturale.
Aptitudini literare, câștigător al concursului inter-județean aniversar Mircea Eliade ( 2002)
Membru al echipei de baschet al Liceului Economic Ion Barbu
Membru al Clubului Elevilor din judetul Giurgiu
În calitate de reprezentant al Turciei am participat la Conferința BISMUN , cu un mod de lucru
foarte solicitant care sa întins pe câteva zile, consider această experientă una foarte folositoare și de
la care am învațat multe lucruri noi despre diplomația la nivel internațional.
Totodată am avut deosebita șansă să particip la un proiect international finanțat de Comisia
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Badea Cătălin Constantin

Europeană, organizat în Olanda timp de 10 zile, la mese rotunde internaționale de lucru. avand ca
scop conștientizarea oamenilor, cu privire la impactul pe care il are umanitatea asupra mediului
inconjurator. Proiectul sa numit Web of life si a fost organizat în localitatea Maasbree în intervalul
calendaristic 22 noiembrie-02 decembrie 2013, având un număr de 18 participanți provenind din 4
țări. .
La începutul anului 2014 în intervalul 19-23 ianuarie am luat parte la seminarul finanțat de
Comisia Europeană ''E.U. citizens with no frontier'' organizat în Atena-Grecia. Proiectul a avut
ca scop realizarea unui site care să faciliteze mobilitatea cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, și
răspândirea politicilor care vizează mobilitatea în Uniunea Europeană. La acest proiect au participat
nu mai puțin de 80 de participanți din 14 state membre ale Uniunii Europene. Finalul proiectului a
concretizat redactarea unei rezoluții care a fost trimisă spre prezentare în Parlamentul European.
În intervalul 16-22 martie 2014, am fost desemnat liderul grupului român pentru a reprezenta
România la simulările Parlamentului European finanțate de Comisia Europeană și organizate
în orașul Jelgava-Letonia. Proiectul a cuprins un număr de 6 țări cu 76 de membri care au luat parte
efectiv la lucrări. În calitate de lider de grup am vegheat la bunul mers al activității pe întreaga durata a
proiectului, iar la final am participat și la redacatarea rezoluției care va fi prezentată în Parlamentul
European.
În perioada de început a lunii mai, intervalul 05-09, am avut ocazia de a participa la un seminar
de pregatire în Valencia, Spania. Seminarul a adus pe agenda de lucru teme de interes precum
migrația și șomajul în rândul tinerilor. Proiectul a adunat participanți din Marea Britanie, Italia, Spania,
Bulgaria, Franța și Polonia.
Excelente abilităţi comunicaţionale, fire dinamică, sociabilă, usor adaptabilă
Posed permis de conducere categoria B
Posed atestat limba engleză IELTS
Posed atestat limba franceză emis de către Universitatea București- Facultatea de Limbi Străine
Organisational / managerial skills

Posed inițiativă, spirit organizatoric, capacitate de identificare şi rezolvare a problemelor, capacitate de
planificare,abilităţi decizionale.
Am organizat conferinta internatională ''NATO and the Global Structure of Security: The Future of
Partnerships”, avand rolul de organizator alături de colegii mei m-am implicat la toate nivelele de
organizare deoarece a fost vorba de o conferintă la care au participat printre altii , Secretarul General
Adjunct al NATO și Ministrul Romaniei de Externe .

Digital competence

Uşurinţă în manevrarea MS Office, posed certificat European Computer Driving Licence

ADDITIONAL INFORMATION
Conferences

Articole redactate :
-Evolutia rolului international al Chinei : implicare și implicatii in Africa - Politica sub lupa Center
for European Policy Evaluation , nr 14 , iunie 2013, accesibil la http://cepeoffice.com/politica-sub-lupacepe/
-Reafirmare, reasigurare și reformare în relatia Statele Unite ale Americii – Israel – Palestina
-Politica sub lupa Center for European Policy Evaluation , nr 14 , iunie 2013 accesibil la
http://cepeoffice.com/politica-sub-lupa-cepe/
-Cum schimbă era internetului relatiile internationale și de ce partenerii de încredere sunt tot
mai rari - Politica sub lupa Center for European Policy Evaluation , nr 15 , iulie 2013 accesibil la
http://cepeoffice.com/politica-sub-lupa-cepe/
-Războiul civil din Siria: meci de șah între Rusia și SUA? - Politica sub lupa Center for European
Policy Evaluation , nr 16 , septembrie 2013 accesibil la http://cepeoffice.com/politica-sub-lupa-cepe/
-Radiodifuziunea internațională a Chinei- instrument de soft power - ,disponibil la Casa
Româno-Chineză http://www.casarochi.ro/
-Relațiile diplomatice sino-române - ,disponibil la Casa Româno-Chineză http://www.casarochi.ro/
-România-destinație de business - ,disponibil la Casa Româno-Chineză http://www.casarochi.ro/
-România destinație pentru imigranții chinezi – disponibil la Casa Româno-Chineză
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Badea Cătălin Constantin

http://www.casarochi.ro/
Publicații: "Eastphalia, a system developed under Pax Pacifica" în European Academic Research,
Vol. 5, Nr.5, August 2017, ISSN 2286-4822, ISSN-L 2286-4822
Publicații: "Regional Security Complex-the case of BRICS" în European Academic Research, Vol. 5,
Nr.5, August 2017, ISSN 2286-4822, ISSN-L 2286-4822
Prezentare "European Union as an institutional model for South-East Asia – from EU to ASEAN
common perspective, same path?", în workshop-ului "European Integration vs. Europeanization
Process", din cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155589 „Competitivitate si̦ excelentă
̦ în
cercetarea doctorală în domeniul stiintelor
̦ ̦
politice, stiintelor
̦ ̦
administrative, sociologie si̦ stiintele
̦ ̦
comunicării", Salamanca/ Spania/ 11.11.2015.
Prezentare " Eastphalia, un sistem în dezvoltare sub Pax Pacifica" în cadrul Conferinței Naționale
a Tinerilor Cercetători (CNTC 2017) ed. a II a organizată de către Asociația Română a Tinerilor
Cercetători, panelul Științe Politice și Relații Internaționale (RAYS), 17.07.2017
Prezentare "China and tensions in the South China Sea: A constructivist-institutional solution"
în cadrul conferinței 
"
Defense Resources Management in the 21st Century
(CoDRM 2017)" organizată în perioada 9-10 noiembrie la Brașov
Prezentare "South China Sea, between realism and liberalism, an attempt to decode an optimal
solution to avoid conflict" în cadrul conferinței 
"
Defense Resources
Management in the 21st Century (CoDRM 2017)" organizată în perioada 9-10 noiembrie la Brașov
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