
CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMATII PERSONALE   

Nume / Prenume RĂDULESCU CORINA MICHAELA 

Adresă birou Strada Victoriei, Nr.76, 430122, Baia Mare, Romania 

Telefon  +40.264.202.977; Mobil: +40.724.310.189 

E-mail corinam.radulescu@gmail.com;  
corina.radulescu@cunbm.utcluj.ro 

Web http://econ.utcluj.ro/educatie/doctorat 

Stare civilă Căsătorită 

Sex Feminin 

Skype Corina Radulescu ( live :cid.239f5105f6d88f9) 

  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

Perioada  2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice și de cercetare realizate la nivelul specializărilor de licență și masterat 
din cadrul Departamentului de Științe Economice si fizică 
- Coordonare proiecte de absolvire, lucrări de licență si disertatie; 
- Coordonare cercuri științifice studentești; 
- Elaborare de materiale didactice, articole științifice,cărți de specialitate,implementare de 

proiecte  
Disciplinele predate: Managementul productiei, Managementul afacerilor, Managementul 
proiectelor, Implementarea și monitorizarea proiectelor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Științe, str. Victoriei nr.76,Baia 
Mare, Romania, https://stiinte.utclui.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, cercetare 

Perioada  2004 - 2019 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice și de cercetare realizate la nivelul specializărilor de licență și masterat 
din cadrul Departamentului de Științe Economice si fizică 
- Coordonare proiecte de absolvire, lucrări de licență si disertatie; 
- Coordonare cercuri științifice studentești; 
- Elaborare de materiale didactice,articole științifice,cărți de specialitate,implementare de 

proiecte  
Disciplinele predate: Managementul productiei, Managementul afacerilor, 
Managementul proiectelor, Implementarea și monitorizarea proiectelor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Științe, str. Victoriei nr.76,Baia 
Mare, Romania, https://stiinte.utclui.ro/ 
Mențiune: Anterior datei de 01 01.2012, Universitatea de Nord din Baia Mare, la data 
menionată aceasta fuzionând prin absorbție cu UTCN 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, cercetare 

Perioada  2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Îndrumarea, consilierea, mentoring-ul cercetătorilor în domeniul Inginerie și 
Management prin selectarea și propunerea unei liste a temelor de cercetare adaptată 

https://stiinte.utclui.ro/


la cerințele pieței, care să permită studentului-doctorand dezvoltarea carierei 
profesionale; 

- Asigurarea și stimularea progresului studenților-doctoranzi în cercetarea realizată; 
- Sprijinirea networking-ului internațional al tinerilor cercetători. 
- Domeniul de competență în coordonarea doctorală este: competitivitate economică, 

antreprenoriat,management strategic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, str. Memorandumului nr.28,Cluj Napoca, 
Romania, http://iosud.utcluj.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație,cercetare 
 

Perioada  2012 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director program universitar 
Masterat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea specializării nivel masterat: Managementul Proiectelor Europene 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.Centrul Universitar Nord din Baia Mare, 
Facultatea de Științe, str.Victoriei nr.76, Baia Mare, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management universitar 

Perioada  2011 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director de department 
Departamentul de Științe economice și Fizică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea membrilor departamentului în vederea atingerii obiectivelor stabilite 
conform strategiei de dezvoltare a Facultății de Științe ; elaborarea planurilor de 
învățământ și statelor de funcții didactice;coordonarea intocmirii rapoartelor de 
autoevaluare în vederea autorizării sau acreditării specializărilor noi și a celor existente; 
coordonarea desfășurării examenelor de admitere, licență și absolvire; 

- Coordonarea activităților care au ca obiectiv îmbunătățirea imaginii departamentului;  
- Colaborarea cu asociațiile studențești;  
- Evaluarea și promovarea personalului didactic și nedidactic; 
- Supravegherea situației bazei materiale, spațiilor și a dotărilor didactice. 
- Activități în sfera dezvoltării învățământului superior economic -consiliere, tutoriat, 

utilizare medii de învățare virtuala etc. 
- Administrarea specializărilor Management, Economia Firmei, Informatică economică, 

Administrarea studiilor de Masterat: Managementul Proiectelor Europene, 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Științe Economice si fizică,Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, 
Facultatea de Științe, str. Victoriei nr.76,Baia Mare , Romania, https://stiinte.utcluj.ro/ 
Mențiune: Anterior datei de 01 01.2012, Universitatea de Nord din Baia Mare, la data 
menionată aceasta fuzionând prin absorbție cu UTCN. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management universitar 

Perioada  2008 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Șef de catedră 
Catedra de discipline economice, 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea membrilor catedrei în vederea atingerii obiectivelor stabilite conform 
strategiei de dezvoltare a Facultății de Științe  

- Administrarea specializărilor Management, Economia Firmei, Informatică economică, 
- Responsabilități: 
- Activitatea de întocmire a documentației de acreditare 
- Activitatea de întocmire a statelor de funcții și a orarului 
- Activitatea de promovare, pregatirea, desfășurarea admiterii la licență, masterat 
- Activitatea în cadrul cercurilor științifice studențești 
- Organizarea zilei absolvenților, și a portilor deschise a facultății 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe, str.Victoriei nr.76, Baia 
Mare, România 



Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management universitar 

Perioada  2003 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director program universitar 
Management cu frecvență redusă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea specializării nivel licență: Management cu frecvență redusă 
- Organizarea și coordonarea activitățior față în față,asigurarea bazei materiale 

specifice,asigurarea mediilor de învățare virtuală,coordonarea realizării resurselor 
educaționale ,organizarea construirii platformei de e-learning. 

- Activități în sfera educației continue, educației adulților, învățămâtului la distanță si cu 
frecvență redusă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe, str.Victoriei nr.76, Baia 
Mare, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management universitar 

Perioada  1992 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Acțivitatăți de predare și seminarizare,conducerea lucrărilor de licență, organizarea de 
seminarii științifice studențești, elaborarea și publicarea de articole, lucrări, manuale, 
îndrumătoare, alte materiale didactice. 

- Dezvoltarea și îmbunătățirea metodelor didactice,de cercetare,creșterea abilităților de 
utilizare a tehnologiei informaționale. 

- Disciplinele predate: Managementul producției, Organizarea unităților industriale și de 
construcții, Conducerea Afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Nord , Facultatea de Științe , str. Victoriei nr.76,Baia Mare , Romania, 
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, cercetare 

Perioada  1990 - 1992 

Funcţia sau postul ocupat Profesor liceu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de predare a disciplinelor: Organizarea Producției și muncii, Ergonomie  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Anghel Saligny, Str. Școlii nr.5, Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada  1985 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Șef Birou Organizarea Producției și a Muncii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de producție și resurse umane 

Numele şi adresa angajatorului Trustul de Construcții Forestiere Brașov, Antrepriza de construcții montaj și reparații Cluj 
Napoca, Șantier Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producție 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

Perioada Septembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat abilitare, nivel EQF 8 
Titlul tezei- RESEARCH ON THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL FIRMS FROM 
ROMANIA IN EUROPEAN CONTEXT 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Competențe in Competitivitate economică, Strategii de afaceri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
Domeniul - Inginerie și Management 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, cercetare 



Perioada 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma master Managementul si administrarea afacerilor, nivel EQF 8 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Managementul Afacerilor, Implementarea si monitorizarea proiectelor, Managementul 
strategic, Analiza și evaluarea afacerilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea de Nord , str.V.Babes 62 A ,Baia Mare , Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ postuniversitar 

Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare de specializare Management public, nivel EQF 8 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Management public, Achizitii publice, Investitii, Amenajarea teritoriului, Comunicare si 
relatii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea de Nord , str.V.Babes 62 A ,Baia Mare , Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ postuniversitar 

Perioada Noiembrie 1999 - Decembrie2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Inginerie si Management, nivel EQF 7 
Titlul tezei- Studiul zonelor defavorizate și al dezvoltării regionale ca premise ale creșterii 
competitivității IMM-urilor 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Competențe în Inginerie si Management, Management strategic, Managementul 
resurselor umane, Dezvoltare locală și regională. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, str. Memorandumului nr.28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii postuniversitare 

Perioada 1980 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență, Inginer diplomat, Specializarea CCIA,  nivel EQF 6 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Competente in: Cercetare, proiectare, executie in domeniul constructiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Facultatea de Construcții, Institutul Politehnic Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii universitare 

Perioada 1975 - 1979 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat, nivel EQF 5 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Specifice Profil Real, Liceu teoretic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Liceul George Barițiu ,Cluj Napoca 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii liceale 

 Cursuri de perfecționare 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Discipline privind formarea psihopedagogică a cadrelor didactice universitare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
Centrul Universitar de Nord din Baia Mare 



/ furnizorului de formare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii de perfecționare postuniversitară 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Curs calificare operare,prelucrare date PECAFROM, nivel EQF 7 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Operare, prelucrare date 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Academia Romana - Filiala Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii de perfecționare postuniversitară 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs postuniversitar Didactica Specializării 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Discipline privind Didactica specializărilor de Management, Economia firmei.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea din București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii de perfecționare postuniversitară 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Program de perfecționare - Formator, cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Discipline privind formarea formatorilor în învățământul continuu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/ furnizorului de formare 

A.J.O.F.M,Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii de perfecționare postuniversitară 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 
PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Engleza, Franceza 

 Autoevaluare                 Înțelegere                                   Vorbire                                           Scriere 

Nivel european (*) Ascultare           Citire     Participare la conversaţie  Discurs oral          Exprimare scrisă 

Engleză        C2                  C2                       C2                             C2                            C2  

 Franceză       B2                  B2                        B2                             B2                            B2  

 Niveluri(*): A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat Cadrul european comun de referință pentru limbi străine 

Competențe de comunicare - Perseverență, tenacitate, aptitudini manageriale, dorință de cunoaștere, creativitate, 
empatie, spirit de echipă, simțul umorului, spontaneitate, perfecționism, pragmatism, 
inițiativă, implicare; 

- Abilități bune de comunicare dobândite prin experiență de predare și seminarizare pe 
parcursul a peste 30 de ani: ascultare activă, informare, prezentare de diferite tipuri de 
rapoarte, negociere, rezolvare conflicte, documentare și sinteză de informații, învățare 
și instruire - față în față, e-learning, tutoriat, educația adulților. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

Coordonarea întocmirii rapoartelor de autoevaluare la nivelul catedrei în vederea 
autorizării sau acreditării specializărilor noi și a celor existente; - coordonarea desfășurării 
examenelor de admitere, licență și absolvire; - coordonarea activităților care au ca obiectiv 
îmbunătățirea imaginii departamentului; - colaborarea cu asociațiile studențești; - 
evaluarea și promovarea personalului didactic și nedidactic; supravegherea situației bazei 
materiale, spațiilor și a dotărilor didactice 

Competențe informatice O bună stăpânire a s.i. - Windows, Pachetul Office-Word, Excel, Power Point; 



Utilizare avansată a softurilor dedicate pt.analiză economică; 
Navigare pe Internet, utilizarea de echipamente multimedia și a platformei de e-learning. 

Alte competențe Consiliere în elaborarea proiectelor 

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

Proiecte relevante Internaționale 

 Communication Manager, Extension of the operational "Space Emergency 
System"towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the 
HU-SK-RO-UA cross¬border region,Project acronym GeoSES, Partners: SU “Uzhhorod 
National University”, Ukraine,Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia,Technical 
University of Cluj-Napoca, Romania, Budapest University of Technology and Ecomomics, 
Hungary,Self-goverment of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Hungary Hungary-
Slovakia-Romania-Ukraine Cross-border Cooperation Programme 2014-
2020,HUSKROUA 1702/8.1./0065,2019¬2021. 

Public Relation Manager, “SPACE EMERGENCY SYSTEM” system for pre-diction of 
natural disasters incidents on basis of exploitation of satellite technologies in Hungary, 
Slovak'a, Romania and UkraineHungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC 
Programme 2007 - 2013, HUSKROUA/1101/252 Parteners: Uzhhorod National 
University, International Association of Regional Development Institutions “IARDI”, 
University Miskolc (Hungary, Miskolc).Technical University of Cluj Napoca, by Nordtech 
North Center University Baia Mare,Vihorlat Observatory (Slovakia, Humenne) 

Proiecte relevante Naționale 

 Manager de Proiect, Strategii inovative pentru creșterea competitivității firmei, 
BENEFICIAR S.C.Marcad S.R.L. Baia Mare ,Contract de cercetare inovare nr. 
2837/05.12.2018, 2018-2020  

Manager-Coordonator teritorial,Antreprenorialtul și egalitatea de șanse. Un model 
inter¬regional de școală antreprenorială pentru femei Proiect finanțat din Fondul Social 
European-, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Universitatea de Nord Baia Mare,Facultatea 
de științe 2009¬2011 

Manager-Coordonator local, Academia de antreprenoriat - de la idee la afacere 
,POSDRU92/3.1/S/60503 - Fii Intreprinzator!,.Parteneri:Consiliul National Al 
Intreprinderilor Private Mici Si Mijlocii Din Romania - Filiala Arad (Cnipmmr 
Arad);Universitatea De Vest „Vasile Goldis” Din Arad, ;Universitatea „Eftimie Murgu” 
Resita;Universitatea De Nord Baia- Mare;Scoala De Management din Mulhouse - 
Franta;Enaip (Ente Acli Istruzione Professionale) - Italia; Sogesca Srl - Italia,2011-2013. 

Director proiect-Constituirea lantului valoric in vederea asocierii in clustere.Beneficiar 
Cente SRL.Contract nr651/6.05.2004, 

Director proiect-Ghid de evaluare a posibilitatilor de asociere in clustere in 
vedereaparticiparii la programele Sapard,Contract nr650/6.05.2004 

Director proiect-Posibilitati de imbunatatire a ofertei tehnico-economice in 
vedereaparticiparii la licitatii privind executarea lucrarilor de proiectare a lucrarilor 
dealimentare cu apa si canalizare din mediu rural,Contract nr 648/6.05.2004 
 

Expert Management,Proiect POIM  Managementul participativ al siturilor Natura 2000 
Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara - 
cod SMIS 118881,2020-2021    



Expert CD si Supervizor ,Competențe practice pentru viitorii absolvenți din învățământul 
superior-COMPETENT’ , cod de identificare:POSDRU/189/2.1/G/156060.Parteneri : Cora 
România, FGC Activ Grup, 2015 

Responsabil temă cercetare-2 , Dezvoltarea sectorului de exploatare si prelucrare a 
lemnului la nivelul judetului Maramures, beneficiar ARAMIS INVEST SRL, Contract de 
cercetare nr. 1382/26.06.2014,executant CUNBM, UTCN, 2015 

Responsabil temă cercetare-1 , Dezvoltarea sectorului de exploatare si prelucrare a 
lemnului la nivelul judetului Maramures, beneficiar ARAMIS INVEST SRL, Contract de 
cercetare nr. 1381/26.06.2014,executant CUNBM, UTCN, 2014 

Responsabil temă cercetare -Strategii de dezvoltare durabila in județul Maramures, 
2013, beneficiar UNIVERSAL ALLOY CORPORATION SRL, Contract de cercetare 
nr.631/2013 

Membru în ehipă - Cercetări privind optimizarea proceselor în cadrul Universal Alloy 
Corporation SRL Contract de cercetare nr. 632/.2013 

Membru în colectiv ,Proiect E.I.C.U,Contract pentru PARTENERIATE PENTRU 
ÎNVĂȚARE- GRUNDTVIG, Programul "Învățare pe tot parcursul vieții", cu numărul de 
referință: 08-GRU-P- LP-113-MM-IT ,Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale și Universitatea de Nord Baia Mare, 
Facultatea de Științe, Departamentul (Catedra) de discipline economice 

Publicații   28 - Cărți,manuale,indrumatoare 
118 - Articole publicate din care: 
- 33-articole indexate ISI, 
- 37-articole BDI, 
- 48-articole in rev. neindexate. 

Organizare Conferințe Președinte al comitetului de organizare al conferintei internationale Mathematical 
Modelling with Application in Economics,2nd Mini Symposium,ICAM 10,2014. 

Președinte al Comitetul de organizare al Conferintei Management si Strategii de 
dezvoltare durabilă”BAIA MARE,CUNBM-Septembrie 2012. 

Presedinte al Comitetul de organizare al Simpozionului International Strategii de 
dezvoltare durabilă ,Baia Mare, Universiatea de Nord- 2008. 

Membru in Comitetul de organizare al Conferinței Internationale NICE 2017,2018 

Membru în Comitetul stiintific al Conferinței Internationale de dezvoltare regionala 
Bozok-Turcia-2010  

Membru în Comitetul de organizare al Conferinței Internationale Territorial Growth -
Cnvergence- Competitivness-2009. 

Membru în Comitetul de organizare al Conferinței Internationale”Strategii de 
dezvoltare durabilă”- Baia Mare ,Universiatea de Nord-2006. 



Membru în colectivele de 
redacţie sau comitete ştiinţifice 

ale revistelor şi manifestărilor 
ştiinţifice, organizator de 

manifestări ştiinţifice/ Recenzor 
pentru reviste şi manifestări 

ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale indexate ISI 

Membru în Reviewer Board  MDPI-IJGI din 2018 

Membru în Comitetului științific de redacție Journal of Environmental & Earth 
Sciences,din 2018  

Membru în Comitetului științific de redacție al Revistei BDI Macrothink,USA din 2017 

Membru în Comitetului științific de redacție al Revistei BDI ,North Economic 
Review(NER) din 2016. 

Membru în Comitetului științific de redacție al Revistei BDI,Business and Economic 
Research,USA (BER)din 2016 

Reviewer  -MDPI-Sustainability din 2016 

Reviewer IBIMA din 2014 
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