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Informatii personale  

Nume / Prenume Radulescu Carmen Valentina  

Telefon 0213191901/249 Mobil: 0721898322 

E-mail cv_radulescu@yahoo.com 

Data nasterii 27 decembrie 1974 

Sex feminin 

Experienta profesionala  

Perioada 2008- prezent 

Functia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Activitate didactica  
Prelegeri si seminarii la disciplinele Management; Dezvoltare regionala si rurala; 
Politici ecologice; Management prin valoare 
Elaborare materiale didactice  

Cercetare – granturi si proiecte cu mediul de afaceri  
Organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta) 

Numele si adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a 
Mediului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Educatie si cercetare 

Perioada 2003-2008 

Functia sau postul ocupat Lector universitar 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Activitate didactica  
Prelegeri si seminarii la disciplinele Management; Dezvoltarea complexa a 
spatiului rural; Dezvoltare regionala si rurala 
Seminarii la disciplina Comunicare si comportament in unitatile agroalimentare 
Elaborare materiale didactice  

Cercetare – granturi si proiecte cu mediul de afaceri  
Organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta) 

Numele si adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a 
Mediului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Educatie si cercetare 

Perioada 2000-2002 

Functia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Activitate didactica  
Seminarii la disciplinele Management; Economia industriilor si serviciilor rurale, 
Managementul unitatilor agroalimentare 
Elaborare materiale didactice  

Cercetare – granturi si proiecte cu mediul de afaceri  
Organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta) 

Numele si adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a 
Mediului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Educatie si cercetare 

Perioada 1997- 2000 
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Functia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Activitate didactica  
Seminarii la disciplinele Management; Economia industriilor si serviciilor rurale, 
Managementul unitatilor agroalimentare 
Elaborare materiale didactice  

Cercetare – granturi si proiecte cu mediul de afaceri  
Organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta) 

Numele si adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a 
Mediului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Educatie si cercetare 

Educatie si formare  

Perioada 03 februarie – 11 februarie 2012 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de Formator, cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Pregătirea profesională a personalului, pregătirea formării, realizarea activităţilor de 
formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de 
formare, managementul programelor de formare, marketing-ul formării, proiectarea 
programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

SC MS EXOERTMOB SRL, Bucureşti 

Perioada 12-23 decembrie 2011 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de participare Dimensiunea calitativă şi  cantitativă a pieţei muncii din 
perspectiva managementului prin valoare 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Resurse umane, Piaţa muncii, Managementul prin valoare 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Şcoală de Studii Avansate, INCSDMPS-Universitatea „Danubius” Galaţi 

Perioada 30 septembrie 2011 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat nr.M14/23, Comunicare în managementul universitar 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Comunicare, Management universitar, Planificarea comunicării 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Proiect strategic: Îmbunătăţirea managementului Universitar 

Perioada 30 septembrie 2011 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat nr.M14/23, Comunicare în managementul universitar 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Comunicare, Management universitar, Planificarea comunicării 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Proiect strategic: Îmbunătăţirea managementului Universitar 

Perioada Iunie 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire Managementul educaţiei la distanţă 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Managementul didactic al învăţământului la distanţă, Proiectarea şi elaborarea 
manualelor specifice învăţământului la distanţă, Evaluarea calităţii programelor de 
învăţământ la distanţă, Tehnologii didactice şi comunicarea în sistemul de învăţământ la 
distanţă 
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Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Şcoala de pregătire postuniversitară 

Perioada 1997-2003 

Calificarea / diploma obtinuta Doctor in economie, specializarea Analiza economico-financiara 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Economie, Economia mediului, Managementul exploatatiei agricole, Agricultura durabila, 
Analiza economico-financiara 
Teza Diagnostic economico-financiar privind organizarea exploatatiilor agricole pe baza 
unei dezvoltari durabile 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obtinuta Curs de perfectionare, Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Pedagogie, Psihologie, Metodica predarii 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti 
 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obtinuta Master in  Managementul ecosistemelor 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Ecologie, Economia mediului, Audit de mediu, Analiza cantitativa in cercetarile de mediu, 
Politici ecologice, Economie resurselor 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului, Academia de Studii Economice 
Bucuresti 
 

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obtinuta economist, specializarea Economia si Gestiunea Productiei Agricole si Alimentare 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

Economie, Management, Marketing, Tehnologii agricole comparate, Economie si politica 
agrara, Agromarketing,  Economia mediului, Managementul exploatatiei agricole, 
Managementul unitatilor agroalimentare, Modelarea proceselor economice, Analiza 
economico-financiara 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba(i) materna(e)  Romana  

Limba(i) straina(e) 
cunoscuta(e) 

 

Autoevaluare  Întelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Engleza  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

Franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independ

ent 
B1 

Utilizator 
independ

ent 
B1 

Utilizator 
independ

ent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competente si abilitati sociale Comunicare – instruire, experienta profesionala (activitate didactica, prezentari 
conferinte) 
Lucru in echipa – membru in echipe de cercetare 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Secretar comisii de admitere si licenta 
Membru in comisii de organizare a manifestarilor stiintifice (Conferinta internationala 
Performanta ecologica intr-o economie competitiva, 2008, 2009, 2010, 2011 și 2013; 
Sesiunea de comunicari Dimensiunea eco-economica a dezvoltarii in mileniul al treilea 
2009, 2010, 2011 şi 2012)  
Director proiect de cercetare 

Competente si aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher); Browser-e Internet 

Alte competente si aptitudini Asociatii profesionale 
Membru in Consiliul Editorial Consultativ al revistei Calitatea – acces la succes, ISSN 1582-
2559, din 2010. 
Centre d’Etudes du Developpement International et des Mouvements Economiques et 
Sociaux (CEDIMES), din 2007 
Redactor revista Jurnalul de Petrol si Gaze, ISSN 1454-6140. 
Membru in Consiliul Editorial Consultativ al revistei Calitatea – acces la succes, ISSN 1582-
2559, din 2010 
Expert evaluator CNCSIS, inscris in Portalul expertilor CDI din Romania (http://www.experti-
cdi.ro/search_results.php), din 2007 
Centrul de cercetare “Analize si politici regionale”, ASE Bucuresti, din 2003 
Fundatia stiintifica pentru Dezvoltarea Durabila a Spatiului Rural „P.S. Aurelian”, din 2000 
European Soceity of Ecological Economics, din 2012. 
ProtectiaMediului.org, 2012. 

Informatii suplimentare Profesor invitat, Universitatea „Parthenope” Neapole, Italia, iunie 2012 
Moderator conferinţe internaţionale (Performanta Ecologica intr-o Economie Competitiva 
– noiembrie 2008, 2009, 2010, 2011, martie 2013 Bucureşti) 
Diploma de Excelenta Virgil Madgearu, pentru activitatea profesional-stiintifica de 
exceptie în calitate de lector universitar, Academia de Studii Economice Bucuresti, 2005. 
Diploma Nicolae Georgescu-Roegen, Departamentul de Cercetari Economice, 
Academia de Studii Economice Bucuresti , acordata în 2003, 2004. 
Diploma de lauda pentru tineri cercetatori, Departamentul de Cercetari Economice, 
Academia de Studii Economice Bucuresti acordata în 2000, 2001 si 2002. 
Certificate of participation – Workshop „How to Write a Competitive Proposal from 
Framework Programe 7 (FP 7) – 2007 (acordata de Romanian Association of Research 
Managers and Administrations în colaborare cu Hyperion Ltd, Training Courses for 
Research Managers din Irlanda) 

 


