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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume RADULESCU CORINA MICHAELA

Adresă(e) Str.Vasile Lucaciu nr. 45,Baia Mare, ROMÂNIA
Telefon(oane) Personal: +40.362.404.705;

Serviciu: +40.262.227.647;
Fax(uri) +

E-mail(uri) Corinam.radulescu@gmail.com
Skype:coryedu,LinkedIn

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 29.10.1960
Sex Feminin

                      Experienţa
profesională

Perioada   din iulie 2004 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar titular
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Disciplinele Managementul productiei,Conducerea
afacerilor,Managementul proiectelor.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Nord , Facultatea de Ştiinţe , str. Victoriei
nr.76,Baia Mare , Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

educaţie, cercetare

Perioada  ianuarie 2008 – până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director de departament,Depart Stiinte  Economice si fizica,

Facultatea de Ştiinţe
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

- activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare;
- coordonare proiecte finanţate de Comisia Europeană;
- alte activităţi în sfera educaţiei continue, educaţiei adulţilor,

învăţămâtului la distantanţă, dezvoltării învăţământului superior
economic (consiliere, tutorat, utilizare medii de învăţare virtuale
etc.).

- coordonarea întregii activităţi a catedrei;
- elaborarea planurilor de învăţământ şi statelor de funcţii didactice;
- coordonarea intocmitii rapoartelor de autoevaluare la nivelul

catedrei în vederea autorizării sau acreditării specializărilor noi şi a
celor existente;

- coordonarea desfăşurării examenelor de admitere, licenţă şi
absolvire;

- coordonarea activităţilor care au ca obiectiv îmbunătăţirea imaginii
catedrei;

- colaborarea cu asociaţiile studenţeşti;
- evaluarea şi promovarea personalului didactic şi nedidactic;
- supravegherea situaţiei bazei materiale, spaţiilor  şi a dotărilor

didactice.
Numele şi adresa

angajatorului
Universitatea de Nord, Facultatea de Ştiinţe , str. str. Victoriei
nr.76,Baia Mare , Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

De management în învăţământul superior

Perioada   din octombrie 1992 până în octombrie 2004
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Disciplinele Managementul productiei,Organizarea unitatilor
industriale si de constructii,Conducerea Afacerilor

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Nord , Facultatea de Ştiinţe , str. Victoriei
nr.76,Baia Mare , Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

educaţie, cercetare

Perioada    din octombrie 1990 până în octombrie 1992

Funcţia sau postul ocupat Profesor liceu
Activităţi şi responsabilităţi

principale
disciplinele Organizarea muncii,Ergonomie

Numele şi adresa
angajatorului

Liceul Anghel Saligny,Str.Scolii nr.5,Baia Mare

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

educaţie
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PROIECTE DE CERCETARE
1. Contract nr. 1937/2003, Urmărirea stabilităţii haldei din câmpul

minier 2 pentru a preîntâmpina alunecarea acesteia şi afectarea
benzii transportoare spre câmpul 5 precum şi a staţiei de
omogenizare

2. Contract nr.1938/2003, Analiza eficienţei economice a
transportului la bandă în cariera Aghireş, evaluarea stadiului
actual şi studierea posibilităţilor de îmbunătăţire prin controlul şi
monitorizarea haldei

3. Contract nr 651/6.05.2004, Costituirea lanţului valoric în
vederea  asocierii în clustere

4. Contract nr 650/6.05.2004 Ghid de evaluare a posibilităţilor de
asociere în clustere în vederea  participării la programele
Saphard

5. Contract nr 649/6.05.2004 Optimizarea reţelei de sprijin
planimetrice şi nivelitice realizată în comuna Odoreu, Jud.Satu
Mare, în vederea realizării lucrărilor de ridicare topografică a
localităţii.

6. Contract nr 648/6.05.2004, Posibilităţi de îmbunătăţire a ofertei
tehnico-economice în vederea participării la licitaţii privind
executarea lucrărilor de proiectare a lucrărilor de alimentare cu
apă şi canalizare din mediu rural

7. Elaborarea unor modele matematice în domeniul
managementului, nr.1870/2004, membru în colectivul de
cercetare

8. Managementul resurselor umane la S.C. SELICAMP IMPEX
S.R.L. Contract nr 1870/29.11.2004

9. Analiza SWOT la S.C. SIA GROUP S.R.L., contract nr.
1868./2004

10. Proiectul "JobShop-bursa locurilor de muncă pentru studenţi şi
tineri",  membru în cadrul proiectului, iniţiat de către Asociaţia
Liga Studenţilor PINTEA VITEAZUL, în parteneriat cu Fundaţia
Judeţeană pentru Tineret Maramureş, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi Primăria Municipiului
Baia Mare, proiect finanţat de către Autoritatea Naţională pentru
Tineret, 2006

11. Contract pentru PARTENERIATE PENTRU ÎNVĂŢARE-
GRUNDTVIG, Programul "Învăţare pe tot parcursul vieţii", cu
numărul de referinţă: 08-GRU-P-LP-113-MM-IT, încheiat între
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale şi Universitatea de Nord Baia
Mare, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul (Catedra) de
discipline economice 2008-2011

12. Proiect finanţat din Fondul Social European-„Investeşte în
oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Antreprenorialtul şi
egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală
antreprenorială pentru femei , Coordonator inter-regional:
Facultatea de ştiinţe economice, Universitatea din
Oradea,Partener 4: Catedra de discipline economice, Facultatea
de Ştiinţe, Universitatea de Nord Baia Mare 2009-2011

13. Proiectul ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT – DE LA IDEE
LA AFACERE POSDRU nr. 92 – Fii Intreprinzator!, Axa
Prioritara 3 „Cresterea adapatabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor”, Domeniul major de interventie „Promovarea
culturii antreprenoriale”.2010-2013
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Educaţie şi formare

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

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

16. Cecetări privind optimizarea proceselor în cadrul Universal Alloy
Corporation SRL Contract de cercetare nr. 632/.2013

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

18. Proiect HUSKROUA 1101/252 –ENPI Space Emergency
System system for pre-diction of natural disasters incidents on
basis of exploitation of satellite technologies in Hungary,
Slovakia, Romania and Ukraine” € 67.000,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). 2014-2015

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută MASTER

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Managementul afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNBM

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Nationala

Perioada   2004-2006
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

MANAGEMENT PUBLIC

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Nord Baia Mare

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

naţională

Perioada   Noiembrie 1999 – decembrie 2003
Calificarea / diploma obţinută Doctor

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

specializarea Inginerie industriala(inginerie si MANAGEMENT)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea TEHNICA Cluj-Napoca
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Titlul tezei STUDIUL ZONELOR DEFAVORIZATE SI AL DEZVOLTARII
REGIONALE CA PREMISE ALE CRESTERII COMPETITIVITATII
IMM-URILOR

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

naţională

Perioada 1980-1985
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Specializarea CCIA;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Facultatea de Constructii, Universitatea Tehnica,Cluj Napoca

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

naţională

Perioada   1979
Calificarea / diploma obţinută Diploma e bacalaureat

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

PROFIL TEORETIC

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul George BARITIU,Cluj Napoca

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

naţională

Cursuri de perfecţionare
2009

Ministerul Muncii Solidaritatii si
familiei;Ministerul Educatiei
Cercetarii si Tinaretului

Curs formator profesional

Aptitudini şi competenţe
personale

Perseverenţă, tenacitate, aptitudini manageriale, dorinţă de
cunoaştere, creativitate, empatie, spirit de echipă, simţul umorului,
spontaneitate, perfecţionism, pragmatism, iniţiativă, implicare.

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs

oral
Exprimare

scrisă
Limba engleză C2 C2 C2 C2 C2

Limba franceza B2 B2 B2 B2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine

Competenţe şi abilităţi sociale comunicare, reprezentare, cooperare, formarea echipelor, muncă în
echipă, empatie



Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003   20060628

Area of interes: Entrepreunership,Project Management,Regional and Sustainable
Development,Competitivness

8.07.2015 Conf. univ. dr. Corina Radulescu

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- management :planificare strategică, planificare şi organizarea
timpului şi activităţilor, dezvoltare de planuri, creare de curriculum,
crearea de proceduri, fixarea obiectivelor şi standardelor,
organizare de evenimente, proiectare buget

- de comunicare (ascultare activă, informare, prezentare de diferite
tipuri, negociere, rezolvare conflicte, documentare şi sinteză de
informaţii, învăţare şi instruire - faţă în faţă, e-learning, tutoriat,
educaţia adulţilor);

- muncă în echipă, delegare,  motivare, control şi evaluare,
monitorizare, consiliere;

-  luarea deciziilor, gândire analitică).

Competenţe şi aptitudini
tehnice

-Proiectare,design,executie

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

 Utilizarea calculatoarelor personale (Windows, Pachetul Office-
Word, Excel, Power Point) excelent;

 Navigare pe Internet,  utilizarea de echipamente multimedia şi
a platformei de e-learning;

Competenţe şi aptitudini
artistice

-desen,design interior

Alte competenţe şi aptitudini  Presedinte 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-Octombrie 2008

 Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei Internationale
Territorial Growth –Cnvergence-Competitivness-2009

 Membru în Comitetul stiintific al Conferinţei Internationale de
dezvoltare regionala BOZOK-TURCIA

 Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei
Internationale’’Strategii de dezvoltare durabilă’’ –MAI 2006
BAIA MARE ,UNIVERSIATEA DE NORD

 Membru în Consiliul ştiinţific de redacţie al Buletinului Ştiinţific
seriaA,Ştiinţe economice

 Membru al Senatului Universitatii de Nord Baia Mare
 Membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe
 Membru al Consiliului Director al Asociatiei române de Ştiinţe

regionale
 Membru al Asociatiei Facultatilor de Economie din Romania
 Membru AMIER
 Membru American Economics Association
 Membru American Management Association
 Membru in grupul pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Jud.MM

Informaţii suplimentare

Anexe Lista de lucrări publicate şi comunicate


