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Perioada
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Activitati si responsabilitati principale
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Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
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Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
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2008 - prezent
Conferentiar universitar
Activitate didactica
Prelegeri si seminarii la disciplinele Comunicare în afaceri agroalimentare, Managementul
proiectelor europene, Reconstrucție ecologică, Management; Dezvoltare regionala si rurala;
Politici ecologice; Management prin valoare
Elaborare materiale didactice
Activitate științifică – granturi si proiecte cu mediul de afaceri
Activitate academică – organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta), dezvoltare
relații instituționale, organizarea de conferințe, evaluare academică
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului
Educatie si cercetare
2003 - 2008
Lector universitar
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
Activitate științifică – granturi si proiecte cu mediul de afaceri
Activitate academică – organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta), dezvoltare
relații instituționale, organizarea de conferințe
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului
Educatie si cercetare
2000 - 2002
Asistent universitar
Activitate didactica
Seminarii la disciplinele Management; Economia industriilor si serviciilor rurale,
Managementul unitatilor agroalimentare
Elaborare materiale didactice
Activitate științifică – granturi si proiecte cu mediul de afaceri
Activitate academică – organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta)
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului
Educatie si cercetare
1997- 2000
Preparator universitar

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Activitate didactica
Seminarii la disciplinele Management; Economia industriilor si serviciilor rurale,
Managementul unitatilor agroalimentare
Elaborare materiale didactice (Anexa 1 – Lista de lucrari)
Activitate științifică – granturi si proiecte cu mediul de afaceri
Activitate academică – organizarea procesului didactic si educational (admitere, licenta)
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului
Educatie si cercetare

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
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2014-prezent
Master in English Language Education and Research Communication for Business and Economics
Gandire critica, Metode de cercetare cantitativa, Gandire creative, Redactare studii, Management
educational
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Relatii Economice Internationale
03 februarie – 11 februarie 2012
Certificat de Formator, cod COR 241205
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
SC MS EXPERTMOB SRL, Bucureşti
30 septembrie 2011
Comunicare în managementul universitar
Comunicare, Management universitar, Planificarea comunicării
Proiect strategic: Îmbunătăţirea managementului Universitar
Iunie 2010
Certificat de absolvire Managementul educaţiei la distanţă
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
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Şcoala de pregătire postuniversitară
1997-2003
Doctor in economie, specializarea Analiza economico-financiara
Economie, Economia mediului, Managementul exploatatiei agricole, Agricultura durabila, Analiza
economico-financiara
Teza Diagnostic economico-financiar privind organizarea exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari
durabile
Academia de Studii Economice din Bucuresti
2000
Curs de perfectionare, Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic
Pedagogie, Psihologie, Metodica predarii
Academia de Studii Economice Bucuresti

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de învatamant
/ furnizorului de formare

1997-1998
Master in Managementul ecosistemelor
Ecologie, Economia mediului, Audit de mediu, Analiza cantitativa in cercetarile de mediu, Politici
ecologice, Economie resurselor
Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului, Academia de Studii Economice Bucuresti
1993-1997
economist, specializarea Economia si Gestiunea Productiei Agricole si Alimentare
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
Academia de Studii Economice din Bucuresti

Aptitudini si competente
personale
Limba(i) materna(e)

Romana

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

Întelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversatie

Scriere
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
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competente si abilitati sociale
Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competente si aptitudini

Comunicare – instruire, experienta profesionala (activitate didactica, prezentari conferinte)
Lucru in echipa – membru in echipe de cercetare
Secretar comisii de admitere si licenta
Membru in comisii de organizare a manifestarilor stiintifice (Conferinta internationala Performanta
ecologica intr-o economie competitiva, 2008-2016; Sesiunea de comunicari Dimensiunea ecoeconomica a dezvoltarii in mileniul al treilea 2009-2012)
Director proiect de cercetare
Organizare programe de formare continuă (Acreditare ANC pentru cursurile Auditor în domeniul
siguranței alimentare și Auditor de mediu)
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher); Browsere Internet
Membru colective de redacție reviste BDI
Consiliul Editorial Internațional Rivista di Economia agraria, ISSN 0035-6190, din 2015.
Consiliul Editorial Consultativ Ecoforum, ISSN 2344 – 2174, din 2014.
Consiliul Editorial Consultativ Revista de Turism – studii și cercetări în turism, ISSN 1844-2994, din 2014.
Consiliul Editorial Științific International Journal of Academic Research in Environment and Geography, ISSN
2313-769X, din 2014.
Consiliul de Avizare Journal of Knowledge Management, Economics, and Information Technology, ISSN 22477756, din 2012.
Consiliul Editorial Consultativ Calitatea – acces la succes, ISSN 1582-2559, din 2010.
Membru comitet științific conferințe
Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economics (CAFEE) (2012-2015)
Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă (PEEC) (2008-2016)
Administrație și Management Public: 2014 Sociologie Economică, Managementul Resurselor Umane și Dinamica
Organizațională
Sesiunea de comunicări Dimensiunea eco-economica a dezvoltarii in mileniul al treilea (2009-2012)
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Analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ
Registru National de Evaluatori ARACIS, Expert evaluator ARACIS
Expert evaluator CNCSIS, înscris în Portalul experților CDI din Romania
Centrul de cercetare “Analize si politici regionale”, ASE Bucuresti, membru
Secretar științific Colegiul Universitar Economic Giurgiu
Premii
Premiul AGER pentru lucrarea Supravietuirea - paradigma unui viitor durabil, 2011
Diploma de Excelenta „Virgil Madgearu”, pentru activitatea profesional-stiintifica de exceptie în calitate de
profesor universitar, Academia de Studii Economice Bucuresti, 2006
Diploma „Nicolae Georgescu-Roegen”, Departamentul de Cercetari Economice, Academia de Studii Economice
Bucuresti, acordata în 2003, 2004
Diplomă de laudă pentru tineri cercetători, Departamentul de Cercetări Economice, Academia de Studii
Economice Bucuresti, acordată în 2000, 2001, 2002
Asociații profesionale
Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES), din
2007
Fundația științifică pentru Dezvoltarea Durabilă a Spațiului Rural „P.S. Aurelian”, din 2000

4 / 4- Curriculum vitae al
Rădulescu Carmen Valentina

