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Curriculum vitae  
Europass   

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume RĂDULESCU CRINA RAMONA 

Locul actual de muncă  ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Adresă(e) Strada Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Telefon(oane)  0213180897/1153 / 0723 528 699   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) crina.radulescu@administratiepublica.eu; radulescucrina@gmail.com 

 
Naţionalitate(-tăţi) 

 
Română 

  

Data naşterii 23 iunie 1977 
  

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat  
  

Experienţa profesională  
Ş  

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dezvoltarea curriculară şi 
creşterea relevanţei programelor de studiu în administraţie publică prin metode inovative de 
blendedlearning şi corelare cu piaţa muncii”, finanţat din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de management de proiect, implementare şi suport platformă 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) - beneficiar 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

Perioada 2014-2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Fundamentarea cadrului de elaborare a 
politicilor publice locale la nivelul marilor colectivitati teritoriale din România, pe coordonatele valorilor 
europene incidente” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare exploratorie privind fundamentarea cadrului de elaborare a politicilor publice locale la nivelul 
marilor colectivitati teritoriale din România, în context european. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) - beneficiar 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană/naţională 

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dezvoltarea si consolidarea culturii calităţii  
la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc – QUALITAS”,finanţat din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare a calităţii şi acreditare  

Numele şi adresa angajatorului ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - beneficiar 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Model „meşteşugit de formare şi ocupare în 
regiunea Sud Est”, finanţat din POSDRU 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea de programe de formare profesională în vederea dezvoltării competenţelor antreprenoriale 
şi de comunicare, precum şi programe de formare specifice.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI 
în domeniul gestionării dosarelor europene, al traspunerii şi al aplicării aquis-ului comunitar”, finanţat 
din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare permanentă prin învăţarea pe tot parcursul carierei, conform „Strategiei Naţionale pentru 
Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030". 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului  „Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a 
implementa proiecte finanţate din Instrumente Structurale”, finanţat  FEDR/POAT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea cunoştinţelor şi competenţelor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor şi 
al contractelor de achiziţii publice în contextul Instrumentelor Structurale. 

Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului “Măsurarea costurilor administrative şi 

identificarea sarcinilor administrative aferente legislației în domeniile reglementate de Ministerul 
Justiției si Libertatilor Cetăţeneşti, de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale, 
Ministerul Sanatatii si Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului si de Ministerul Mediului 
si Padurilor”, finanţat din FSE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii de asistenţă tehnică privind măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor 
administrative aferente legislației în domenii specifice. 

Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Identificarea/ simplificarea barierelor 

administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori 
calitativi şi cantitativi de monitorizare”, finanţat din PODCA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îmbunătăţirea activităţii şi performanţelor Ministerului Economiei şi Mediului de Afaceri de a dezvolta o 
cultură bazată pe monitorizarea şi evaluarea constantă a programelor şi acţiunilor în domeniul 
promovării mediului de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

Perioada 2012-2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert-Formator în cadrul echipei de implementare a proiectului „Consolidarea performanţei 

Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al 
descentralizării administrative şi financiare”, finanţat din PODCA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi subprefecţilor în contextul integrării României în 
UE, al descentralizării administrative şi financiare şi al noilor competenţe atribuite acestora prin lege. 

Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2012-2014 

Funcţia sau postul ocupat Director de proiect al proiectului “Dezvoltarea sustenabilă: o nouă paradigmă pentru administraţia 
publică românească. Perspective interdisciplinare şi dimensiuni europene”. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare exploratorie privind dezvoltarea sustenabilă a administraţiei publice din România şi crearea 
unui model de dezvoltare sustenabilă. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) - beneficiar 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană/naţională 
 

                                             Perioada 
 

2011- 2013 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Expert-Formator în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dezvoltarea şi Consolidarea 

Centrului Naţional pentru Integritate”, finanţat din PODCA 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate ca mecanism public independent de 
promovare a integrităţii publice şi a eficienţei şi eficacităţii la nivelul administraţiei publice din România. 
Elaborare Ghidul mentorului în instituţiile publice. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Proiecte cu finanţare europeană 

 

Perioada 2011- 2013 
 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Sprijinirea Autorităţii de Management în 

formularea şi implementarea operaţiunii privind polii de competitivitate”, finanţat din POS CCE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Acordare asistenţă AM POS CCE în dezvoltarea şi implementarea operaţiunii “Dezvoltarea structurilor 
de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” - „Poli de Competitivitate” (cu vizibilitate 
naţională şi/sau internaţională), din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului” al POS CCE. 

Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2011- 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului Servicii de asistenţă tehnică pentru proiectul 
“Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 
domeniile reglementate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale- cod SMIS 22730,  de Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţat din FSE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 
vigoare, în domenii specifice. 

Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2011- 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului Servicii de organizare de seminarii şi de 
instruire a potenţialilor beneficiari pentru Axa Prioritară 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare” din „Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”, 
finanţat din POS CCE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de instruire a potenţialilor beneficiari 
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Numele şi adresa angajatorului ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2010-2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert-Formator în cadrul echipei de implementare a proiectului „DOCTORI în servicii medicale 
de calitate”, finanţat din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea cursurilor de educaţie medicală continuă pentru medicii din diferite specialităţi  medicale cu 
risc crescut de malpraxis, în domeniul prevenirii, limitării şi gestionării acuzaţiilor de malpraxis.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

 
Perioada 

 
2010-2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert-Formator în cadrul echipei de implementare a proiectului „Prevenirea corupţiei în educaţie 
prin informare, formare şi responsabilizare””, finanţat din PODCA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educational şi creşterea gradului de educaţie anticorupţie. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei Naţionale – beneficiar proiect 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 

 
Perioada 

 
2010-2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Definirea calificării de psiholog şi a 
descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile 
pieţei muncii din România”, finanţat din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Adaptarea programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada Ianuarie 2010- iulie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului “Elaborarea strategiei guvernamentale 
pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de afaceri”, finanţat din PODCA 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Îmbunătăţirea capacităţii Autorităţii Contractante (prin Direcţia Mediul de Afaceri) de planificare 
strategică, analiză, monitorizare li evaluare, având ca rezultat direct şi imediate elaborarea unei 
strategii guvernamentale pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Proiecte cu finanţare europeană 

Perioada 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert-Formator în cadrul echipei de implementare a proiectului „Calitate în sănătate prin 
instruirea medicilor de familie”, finanţat din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea cursurilor de educaţie medicală continuă pentru medicii de familie în domeniul reducerii 
riscului de malpraxis.  

Numele şi adresa angajatorului 
 

S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. – beneficiar/partener  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Proiecte cu finanţare europeană 
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Perioada 2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismele Intermediare în 
vederea implementării POSDRU”, finanţat din POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sprijin pentru consolidarea structurilor instituţionale de la nivel central, regional şi local în vederea 
obţinerii unui sistem eficient privind Fondul Social European (FSE), a unui sistem corespunzător de 
gestionare şi implementare a Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), precum şi asigurarea unui nivel cât mai mare de absorbţie a fondurilor 

Numele şi adresa angajatorului 
 

ARCHIDATA S.R.L. MILANO – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

Perioada 2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului Jean Monnet “South-Eastern European 
developments on the administrative convergence and enlargement of the European Administrative 
Space in Balkan states”. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studii comparative privind administraţiile convergente şi reformele în administraţia publică în unele 
state din Sud-Estul Europei. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) - partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

                                             Perioada 
 

Iulie 2009 - decembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului „Campanie de informare privind Programul 
de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria”, finanţat din Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România - Bulgaria 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Campanie de informare privind Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 

Numele şi adresa angajatorului 
 

S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L. – beneficiar/partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

Proiecte cu finanţare europeană 
 
 
2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat   Expert în cadrul echipei de implementare a proiectului FP 7 S&T International Cooperation 
Network for Eastern European and Central Asian Countries nr. 212226. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Analize şi studii comparative avand drept scop întărirea cooperării între ţările membre UE si ţările din 
Estul Europei şi cele din Asia centrală. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) - partener 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Proiecte cu finanţare europeană 
 

                                                 Perioada 
 

2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator instituţional ERASMUS 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare program Lifelong Learning Programme (LLP), acţiunea sectorială Erasmus, la nivelul 
SNSPA. Administrare contracte instituţionale între SNSPA şi Agenţia Naţională de Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Coordonare mobilităţi de studiu şi 
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plasamente pentru studenţi, mobilităţi predare cadre didactice şi mobilităţi formare personal didactic şi 
auxiliar. Întocmire rapoarte, administrare buget. 

Numele şi adresa angajatorului   SNSPA, Biroul pentru Programe Comunitare, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Proiecte cu finanţare europeană 

  

Perioada 2003-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Coordonator instituţional ERASMUS 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare mobilităţi de studiu şi plasamente pentru studenţi, mobilităţi predare cadre didactice şi 
mobilităţi formare personal didactic şi auxiliar. Întocmire rapoarte, administrare buget. 

Numele şi adresa angajatorului  SNSPA, Biroul pentru Programe Comunitare, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Proiecte cu finanţare europeană 

  

Perioada 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cursuri şi seminare: Bazele constituţionale ale administraţiei publice şi Drept administrativ 
comparat. Coordonare discipline: Proiect de cercetare şi Practică. 

Numele şi adresa angajatorului SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector public, învăţământ superior 

  

Perioada 2004 –2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele Bazele constituţionale ale administraţiei publice, Drept administrativ 
comparat, Elemente de teoria generală a statului şi dreptului, Drept administrativ, Contencios 
administrativ, Proiect de cercetare. 
Susţinere curs Bazele constituţionale ale administraţiei publice şi Drept administrativ comparat.  

Numele şi adresa angajatorului SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector public, învăţământ superior 

  

Perioada 2008 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Trainer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de formare, expertiză în crearea şi livrarea de programe de formare în cadrul Programului 
Tinerilor Profesionişti (YPS) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Administraţie Publică, Str. Eforie nr.5, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie publică 

  

Perioada  2003 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele Drept constituţional şi instituţii politice, Introducere în teoria generală 
a dreptului 

Numele şi adresa angajatorului SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector public, învăţământ superior 

  

Perioada 1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere juridică privind întocmirea de diferite acte juridice (comodat, mandat, vânzare-cumpărare, 
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donaţie etc.) 

Numele şi adresa angajatorului  Biroul Notarului Public „Rosana Ştefan”, Bld. Eroilor nr. 4, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Domeniul juridic 

  

Perioada 1997 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare-învăţare pentru clasele I – IV 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 59 „Dimitrie Sturdza”, Str. Vlădeasa nr. 9, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ primar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie – decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator în domeniul prevenirea şi managementul situaţiilor de malpraxis 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici şi metode de formare şi educaţie a adulţilor în prevenirea şi managementul situaţiilor de 
malpraxis 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Ministerul 
Sănătăţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

Perioada Octombrie – noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de proiect 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării , CNFPA şi 
S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

Perioada Octombrie – noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Formare de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici şi metode de formare şi educaţie a adulţilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, CNFPA şi 
S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

Perioada Mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator intern în domeniul calităţii învăţământului superior 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici şi metode privind  managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ARACIS, Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Drept 

Disciplinele principale studiate / Drept administrativ, Drept constituţional şi instituţii politice, Teoria generală a dreptului  
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competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=8 

Perioada Septembrie 2005 – Septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master în Drept Public European 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept public european, Drept administrativ global, Drepturile omului în Uniunea Europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

European Public Law Center, Atena, Grecia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=7 

Perioada Octombrie 2003 – Iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Licenţa în Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept constituţional, drept administrativ, drept civil, drept penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea ”Hyperion”, Facultatea de Drept, Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3 , Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=6 

Perioada Iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Training Course for Advisors:”Institution Building for EU Membership” EU law and policies 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementation of EU law, ECJ judgements, Implementation of administrative capacities 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern 
Europe) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

Perioada Octombrie 2001 – Iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Master în Studii Administrative Europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fundamente de drept administrativ european, Drepturile omului, Organizaţii europene şi euroatlantice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=7 

Perioada Octombrie 1997 – Iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Ştiinţe Administrative 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept constituţional, Drept administrativ, Drept civil, Management public, Economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Str. Povernei nr. 6, sector 1, Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=6 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                              Limba engleză     
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză   
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator de 

bază 
B1 

Utilizator de 
bază 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Excelente abilităţi de comunicare, motivare şi dezvoltare, dobândite in timpul organizării examenelor 
de admitere şi de finalizare a studiilor la Facultatea de Administraţie Publică, organizarea de 
evenimente în cadrul facultăţii, participare la întocmirea dosarului de acreditare pentru programul 
universitar de licenţă, specializarea Administraţie publică, trainer, coordonator de proiecte de 
cercetare, lucrări licenţă etc. 
Capacitatea de a lucra individual, în echipă, dar şi în medii interculturale şi pe diferite grupe de vârstă. 
Excelente abilităţi de prezentare, în scris şi oral. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi în organizare, coordonare, precum şi abilităţi  de respectare a termenelor limită. 
Organizarea examenelor de admitere (studii universitare de licenţă şi masterat) în cadrul Facultăţii de 
Administraţie Publică, organizarea examenelor de finalizare a studiilor, organizarea de evenimente, 
manifestări ştiinţifice şi conferinţe internaţionale în cadrul aceleiaşi facultăţi. 

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii, competenţe dobândite în urma participării la 
trainingul de formare evaluatori interni, organizat de ARACIS.   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Excelente cunoştinţe de utilizare a PC-ului, utilizator de Microsoft Office, aplicaţii internet 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  

 Membru al asociaţiilor profesionale:  
2013-prezent: Uniunea Juriştilor din România 
2010-prezent:  Centrul de Excelenţă Academică (membru fondator) 
2008-prezent: NISPAcee, The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central 
and Eastern Europe 
2006-prezent: Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu. 
Lucrări publicate (selecţie): 

 6 Years in managing structural funds in Romania. Lesson learned, Transylvanian Review of 
Administrative Sciences, ISI, factor de impact 0,284; indexare în BDI (Thomson Scientific, EBSCO, 
SCOPUS (ELSEVIER), DOAJ) ISSN 2247 – 8310, ISSN – L = 1842 – 2845, coautor, 2013. 

 Nuclear Energy Law in Romania: Continuity or Ignorance?, Law e-journal www.giustamm.it, ISSN 
1972-3431, Collection of the essays edited by A. Clarizia, Le politiche pubbliche sul nucleare dopo 
Fukushima, pp. 194-227, www.ogel.org (Oil, Gas and Energy Law), special issue on Nuclear Law 
and Policy, coautor, 2013. 

 Bazele constituţionale ale administraţiei publice. Note de curs, Editura Economică, ISBN 978-973-
709-622-7, autor unic, 2013. 

 National and European Values of Public Administration in the Balkans, Editura Economică, ISBN 
978-973-709-567-1, editor, 2012. 

 Using the International Classification of Functioning, Disability and Health in assesing moral 
damages, Romanian Journal of Legal Medicine, vol. 20, Issue 1, March 2012, ISI,  factor de impact 
0,301; indexare în BDI (Thomson Scientific, Index Copernicus, Ulrich’s, CrossRef), ISSN 1221-8618 
(print), ISSN 1844-8585 (online), coautor, 2012. 

 University Ranking, an Important Quality Assurance Tool, EIRP Proceedings, Volume 7, ISSN 2067-
9211, indexare în BDI (ProQuest, EBSCO, DOAJ, v/lex, Index Copernicus, Genamics), 2012. 

 Lifelong Learning of Human Resources for Sustainable Development, Environmental Engineering 
and Management Journal, Volume 10, No. 9, ISI, factor de impact 1.435; indexare în BDI (Thomson 
Scientific, ProQuest, EBSCO, Scopus), ISSN 1582-9596, coautor, 2011. 

Student's mobilities, an inspirational marketing tool. Case study: Romania, Revista Analele 
Universităţii Maritime din Constanţa, Volumul 16, indexare CNCSIS B+, ISSN 1582-3601; indexare în 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.giustamm.it/
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BDI (ProQuest, EBSCO), coautor, 2011. 
 
Organizare şi/sau participare conferinţe naţionale şi internaţionale (selecţie): 

 Conferinţa internaţională The tenth Transatlantic Dialogue (TAD 10) - From Public Administration to 
XXI Century Collaborative Administration -  The role of public networks, 5-7 iunie, Lugano, Elveţia, 
2014. 

 Conferinţa internaţională Societal government and innovative public management: Challenges for the 
Euro-MENA area, 8-11 octombrie 2014, Roma, Italia. 

 Conferinţa internaţională „Global Economy and Governance – GEG 2014”, Bucharest, Romania, 
September 10th – 12th, 2014.  

 Conferinţa Internaţională Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE, Prima ediţie, 24-25 
octombrie 2013, Bucureşti, România, Societatea Română de Drept European în parteneriat cu FAP 
(SNSPA). 

 Conferinţa naţională Academic Excellence- Fostering Internalisation of Romanian Universities, 
Centrul de Excelenţă Academică în parteneriat cu Universitatea Danubius din Galaţi, 2012. 

 Conferinţa naţională Reformarea sistemului electoral şi dezvoltarea unei culturi electorale, Centrul de 
Excelenţă Academică, 2012. 

 Conferinţa naţională Filosofia dreptului şi condiţia practică a juristului, Centrul de Excelenţă 
Academică, 2012. 

 Conferinţa internaţională National and European Values of Public Administration in the Balkans, 
SNSPA, Bucureşti, 2011. 

Conferinţa naţională Tratatul de la Lisabona şi viitorul Uniunii Europene, Centrul de Excelenţă 
Academică, 2011. 

Anexe   

 Copie Certificat Formator de formatori emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, CNFPA şi S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare 
DCG S.R.L. 
Copie Certificat Manager de proiect emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, CNFPA şi S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare 
DCG S.R.L. 
Copie Certificat evaluator intern emis de ARACIS. 
Copie Diplomă doctor în drept emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
Copie Diplomă Master emisă de Academia de Drept Public European şi EPLO, Atena, Grecia. 
Copie Diplomă Licenţă Drept emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Copie Diplomă Master emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Copie Diplomă Licenţă ştiinţe Administrative emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Subsemnata declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului Penal privind falsul în declaraţii, că informaţiile cuprinse în prezentul Curriculum 
Vitae sunt conforme cu realitatea. 

 
                             RĂDULESCU CRINA RAMONA  


