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Curriculum vitae 
Europass  

 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BĂDULESCU   CAMELIA MARIA 

Adresă(e) Str.9Mai, bl.2A, sc.1, et.4, ap.10, Petroşani, 332016, Romania 

Telefon(oane) +40722335217   

E-mail(uri) badulescu_c@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 03.03.1962 

  

Sex feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada  1991- până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conf.univ.  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Furnizarea de cunoştinţe aferente disciplinelor predate; 

- de a forma la studenţi deprinderi de aplicare practică a cunoştinţelor dobândite pe 

 parcursul cursurilor predate ; 

- familiarizarea cu operaţiile de bază în domeniul predat.  

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, str. Universităţii, nr. 20, 332006, Petrosani, 

Hunedoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada  2005-2006                              

Calificarea / diploma obţinută MASTERAT 

Specializarea: Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Monitorizarea mediului; Impactul activităţilor antropice asupra mediului; Evaluarea 

ciclurilor de viată si resurse energetice, Influenţa activităţii miniere asupra spaţiului 

subteran, Planificare  şi reabilitare teritorială şi ambientală, Ecotoxicologie. 
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Numele și tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, FACULTATEA DE MINE 

Perioada  1992-1998                                     

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR 

în STIINŢE TEHNICE, domeniul  Mine, Petrol şi Gaze 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

 

Numele și tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, FACULTATEA DE MINE 

Perioada  1981-1986                             

Calificarea / diploma obţinută INGINER 

Specializarea: Prepararea substanţelor minerale utile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie, geologie, clasare volumetrică si simptotică, măruntirea substanţelor 

minerale, concentrarea gravitatională, flotatia substanţelor minerale utile, 

proiectarea uzinelor de preparare, prepararea termică. 

 

Numele și tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, FACULTATEA DE MINE 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engeză  B

1 

Utilizator 

experimentat 

B

2 

Utilizator 

independent 

A

2 

Utilizator 

elementar 

A

1 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizator 

independent 

Limba Franceză  A

1 

Utilizator 

elementar 

B

1 

Utilizator 

elementar 

A

1 

Utilizator 

elementar 

A

1 

Utilizator 

elementar 

A

1 

Utilizator 

elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite; creativitatea şi abilitatea 

de a lucra independent , capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de adaptare la 

noi situaţii, capacitatea de organizare şi planificare ,capacitatea de evaluare şi 

autoevaluare, capacitatea de a lucra în echipă, abilitatea de a lucra într-o echipă 

interdisciplinară, abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii . 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare calculator – Word, Power Point, Excel 

 

Alte competenţe şi aptitudini Pasionata de citit, gradinarit 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare    - activitatea de cercetare: 
13 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS 

135 lucrări stiinţifice publicate în reviste şi volume ale unor sesiuni stiinţifice din ţară 

si străinătate 

90 contracte de cercetare cu diferiţi parteneri din ţară și străinătate, GRANTURI, 

CEEX-uri 

- apartenenţa la organizaţii profesionale: AGIR, SoGeRem, ALUMNI,Asociatia 

Romana de Mediu 1998, Membru Asociatia Romana de Mecanica Ruperii. 
 

  


