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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Horascu Ioan Laurentiu  

Adresa(e) Str. Vasile Conta, nr.5, bl.Z2, ap.9, et.2 Craiova (România) 

Telefon(oane)    

E-mail(uri) laurentiu.horascu@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 08/08/1980 

Sex Bărbătesc  
  

 

Experienţa profesională 

 

  

Perioada 2017 – august 2019 

Funcţia sau postul ocupat Asociat si director 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea activitatii postului de radio 

Numele angajatorului  Radio-TV Horion  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate media 
 
 

 

Perioada 2007 - 2017 

Funcţia sau postul ocupat Asociat si adminstrator 

Activităţi si responsabilităţi principale Administrarea postului de radio 

Numele angajatorului  Radio-TV Horion  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate media 

Perioada 2004 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat Consilier I A 

Activităţi si responsabilităţi principale - Finantarea proiectelor locale de tineret; 
- Monitorizarea si evaluarea activitatilor de tineret din judetul Dolj 

Numele angajatorului Autoritatea Nationala pentru Tineret, Directia Judeteana Pentru Tineret Dolj  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie 
  

Perioada 2001 - 2004  

Funcţia sau postul ocupat redactor radio – colaborator voluntar 

Activităţi si responsabilităţi principale realizarea de emisiuni radio 

Numele angajatorului  Radio Horion  
Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Media 
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Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2001 - 2005  

Calificarea/diploma obţinută diploma de licenta 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Filozofie – Sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova (Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie) 
Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii universitare 

  

Perioada 1999 - 2003  

Calificarea/diploma obţinută diploma de licenta 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stiinte politice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova (Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie) 
Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii universitare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  

Franceză  B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 

independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilitati foarte bune de comunicare; 

- mentinerea cooperarii si intelegerii in grup; 

- interactiune eficienta cu superiorii si subordonatii; 

- folosirea tehnicilor de argumentare pentru a convinge oamenii; 

- motivarea grupurilor de lucru pentru indeplinirea obiectivelor propuse 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Leadership;  

- Foarte bun coordonator si administrator de proiecte, bugete, bugete de timp; 

- Delegarea eficienta a sarcinilor si responsabilitatilor; 

- Motivarea si conducerea cu succes a grupurilor; 

- Organizarea oamenilor si a sarcinilor pentru atingerea obiectivelor propuse 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a - O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™(Word™,PowerPoint™);  
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calculatorului - Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator; 

- Cunostinte de navigare web, e-mail, etc. 
  

Permis de conducere B  

- Membru fondator ARLR( Asociatia Radiourilor Locale din Romania); 

- Membru fodator ACSTASS Craiova; 

- Membru ASSP (Asociatia Studentilor Stiinte Politice); 

- Membru UZPR ( Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania); 

- Distinctii oferite de: UZPR 2015, Agentia Nationala Antidrog 2009, 

- Cursuri „Public Speaking”, „Management Organizational” 

 


