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CURRICULUM VITAE  
FORMAT EUROPEAN  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rădulescu Magdalena 
Adresa Str. Schitului, nr.103D, Piteşti, Argeş, România 
Telefon  Mobil: (004)0740093011  

Fax  
E-mail magdalena.radulescu@upit.ro 

  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 15.11.1976 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 2019 

Funcţia sau postul ocupat Conducator doctorat, domeniul Economie 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Participare la examenul de admitere, examenele de pe parcurs, referate si in comisii sustinere teze 

doctoranzi 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  
  

 

Perioada februarie 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 
Director Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, Universitatea din Piteşti, ianuarie 2012-iunie 2012. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare cursuri şi seminarii la disciplinele Monedă şi Credit şi Gestiune bancară, Sisteme 
si mecanisme monetare, Sisteme si mecanisme monetare, Economie monetară la ciclul de licenţă şi 
Plăţi şi decontari interbancare, Performanţe si riscuri bancare, Reglementări bancare naţionale şi 
internaţionale, la ciclul de master.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada februarie 2005-februarie 2008  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Pitesti 
Secretar Ştiinţific al Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Pitesti (2005-2008). 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare cursuri şi seminarii la disciplinele Monedă şi Credit şi Gestiune bancară la ciclul de 
licenţă şi Operaţiuni de plăţi şi compensări, Managementul riscurilor şi performanţelor bancare, 
Reglementări bancare naţionale şi internaţionale, la ciclul de master.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 2002-2005  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare de seminarii la disciplinele Monedă şi Credit, Modelarea deciziilor financiar-
monetare, Pieţe de capital şi Gestiune bancară la ciclul de licenţă şi de îndrumare de lucrări ale 
studenţilor la sesiunile ştiinţifice studenţeşti.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 2000-2002  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare de seminarii la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie, Monedă şi Credit şi 

Gestiune bancară la ciclul de licenţă şi de îndrumare de lucrări ale studenţilor la sesiunile ştiinţifice 
studenţeşti.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare domeniul Economie 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Politici macroeconomice, Econometrie, Investitii, Sisteme bancare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

  

Perioada 2010-2012  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii postdoctorale 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Macroeconomie monetara, Politici macroeconomice, Econometrie, Investitii. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Romana, Institutul de Cercetari Economice si Universitatea din Bucuresti, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Perioada 2001-2004  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Economie 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Economie, Relaţii financiar-valutare internaţionale, Politici financiar-monetare, Econometrie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Perioada 1999-2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate/Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Strategii financiar-monetare, Finanţe internaţionale, Econometrie, Teorie financiară avansată  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

  

Perioada 1995-1999  

Calificarea / diploma obţinută Economist/Diplomă de licenţă 
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Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Finanţe, Monedă şi credit, Gestiune bancară, Gestiune financiară, Operaţiuni bancare, Pieţe de 
capital 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 
 
 
 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Matematică, Fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute Engleză, Franceză 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba Engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de comunicare, capacitate de lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am organizat, coordonat şi participat la multe manifestări ştiinţifice în calitate de Secretar Ştiinţific al 
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Piteşti şi în calitate de director al Departamentului de 
Cercetare Ştiinţifică. 
Participare activă în proiecte de cercetare cu colegii de la Academia Română, Institutul de Prognoză 
Economică, cu cei de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor şi de la 
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de a lucra pe calculator 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, E-views, Internet Explorer, Excel. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice muzică, literatură, teatru. 

Permis de conducere Categoria B 
  

 
Alte informatii:  
Proiecte de cercetare: 
 
1.Rădulescu Magdalena (membru în echipa) "VIA-Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional"; contract de 
finantare POSDRU/90/2.1/S/63742, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, in cadrul Axei Prioritare 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii", Domeniul major de interventie 2.1. 
"Tranzitia de la scoala la viata activa", partener Universitatea din Piteşti, valoare 10 milioane lei, perioada 2010-2013. 
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2. Rădulescu Magdalena (membru în echipa de cercetare) „Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării 
tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, POS DRU 109/2.1./G/81477, manager proiect Mihaela Diaconu, beneficiar Universitatea din Piteşti, 
Axa prioritară 1, valoare 500.000 euro. 
3. Rădulescu Magdalena (cercetător postdoctoral) „Cercetarea știintifică economică, suport al bunăstării și dezvoltării umane în context european”, 
POSDRU/89/1.5/S/62988, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoastere”, domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetării”, beneficiar Institutul National de Cercetari 
Economice „Costin C. Kiritescu”, manager proiect Constantin Ciutacu. 
4. Rădulescu Magdalena (în echipa de cercetare) „Creşterea economică, ocuparea şi competitivitatea în economia bazată pe cunoaştere”, Proiectul 
CEEX-05-D8- 24 C1-M1/05.10.2005, capitolul “Studiu privind aspecte ale convergenţei nominale şi reale în România şi elaborarea modelului pentru 
determinarea efectului Balassa-Samuelson", finanţator MEC, Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică, Contractor: Institutul de 
Prognoză Economică, Director de proiect: Dr. Lucian Liviu Albu, perioada 2005-2008, valoare totală contract 500.000 RON. 
5. Rădulescu Magdalena (în echipa de cercetare)” Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial”, Proiectul CEEX-05-D8-34 C1-
M1/05.10.2005, finanţator MEC, Autoritatea Contractantă: Institutul de Fizică Atomică, Contractor: Institutul Naţional de Cercetări Economice, 
Director de proiect: Dr. Valeriu Ioan Franc, Subcontractor: Institutul de Prognoză Economică, perioada 2005-2008, valoare totală contract 120.000 
RON.  
Rezultatele cercetării din etapa a II-a au fost incluse în cartea: Lucian Liviu Albu (coordonator)  “Analize privind factorii dezvoltării durabile pe termen 
foarte lung”, în care Rădulescu Magdalena capitolul.5 “Analiza din perspectiva convergenţei nominale în faza de preaderare la UEM a României”, 
Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică, Bucuresti, 2006, ISBN 973-7885-65-1, ISBN 978-973-7885-65-4, pag. 207-258, conform 
Proiectului CEEX-05-D8-34 C1-M1/05.10.2005 “Dezvoltarea durabilă a Romaniei în context european şi mondial”. 
Rezultatele cercetării din etapa a III-a au fost incluse în cartea: Albu Lucian-Liviu (coordonator),  Analiza interdependenţelor dintre dezvoltarea 
durabilă a României şi a ţărilor membre UE în perioada postaderare, Editura Expert, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-618-162-7, Rădulescu 
Magdalena  subcapitolul 3.4. „Situaţia monetară a României în vederea participării la UEM”, pp.93-132, conform Proiectului CEEX-05-D8-34 C1-
M1/05.10.2005 “Dezvoltarea durabilă a Romaniei în context european şi mondial”. 
6. Rădulescu Magdalena (membru în echipa de cercetare) OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL 
PRIN IMPLEMENTAREA SOLUŢIILOR DE BUSINESS INTELLIGENCE, contract de cercetare nr. 3131/30.03.2009 obţinut 
prin licitaţie la nivel naţional şi încheiat între Universitatea din Piteşti şi S.C. SOFTCONSULT SRL Piteşti, în valoare de 10.000 euro, 2009-
2011. 
 
Citari in reviste indexate ISI si carti publicate in edituri internationale de prestigiu: 21 de citari in reviste indexate ISI Web of Science si 3 citari 
in carti in edituri de prestigiu international (conform listei de lucrari). 
 
Recenzor la reviste indexate ISI sau conferinte cu Proceeding ISI:  
Recenzor revista cotata ISI Economic Research-Croatia (IF=0,46) 
Recenzor revista cotata ISI Eastern European Economics-USA (IF=0,40) 
Recenzor revista cotata ISI Romanian Journal of Political Sciences-Romania (IF=0,19) 
Recenzor conferinta internationala IBIMA, cu proceeding indexat ISI EDITIA 2010-2011 
 
Membru în asociaţii naţionale si în Organizaţii în domeniul Cercetării şi Educaţiei 
Membru Societatea Română de Statistică, România 
Membru SEA Romanian Foundation for Business Intelligence 
Membru Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA 
Evaluator în anul 2008 la Centrul Naţional pentru Burse şi Studii în Străinătate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

 
Conf.univ.dr.habil. Rădulescu Magdalena 

25.05.2019 


