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Curriculum Vitae 
  Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Dura Codruța Cornelia  

Adresa(e) Petroșani (Romania)  

Telefon(oane) 0254542580/int. 230   

E-mail(uri) prorectorinvatamant@upet.ro, codrutadura@yahoo. com  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 15.06.1973 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 2012  → Prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Prorector Învățământ  

Activităţi si responsabilităţi principale  Organizarea procesului de învățământ la programele de studii de licență și masterat, la 
programele de studii postuniversitare și la programele de pregătire a personalului didactic;  

 Participarea la elaborarea Strategiei Universității și la fundamentarea planurilor operaționale 
anuale; 

 Coordonarea activității Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivel de Universitate;  
 Coordonarea elaborării regulamentelor și metodologiilor specifice activităților didactice și de 

asigurare a calității; 
 Coordonarea procesului de autorizare și acreditare a programelor de studii universitare de 

licență și masterat care formează oferta Universității;  
 Coordonarea proceselor de recrutare și selecție a cadrelor didactice;  
 Coordonarea procesului de evaluare a performanțelor și calității cadrelor didactice la nivel de 

Universitate.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Perioada 2008 -2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultății de Științe 

Activităţi si responsabilităţi principale  Coordonarea activităților didactice derulate la studiile universitare de licență și masterat organizate în 
cadrul Facultății de Științe; 

 Managementul calității proceselor didactice și de cercetare de la nivelul Facultății de Științe; 
 Coordonarea activității de raportare a rezultatelor obținute în cercetarea științifică și publicistică 

realizată de cadrele didactice din Facultate;  
 Coordonarea procesului de autorizare și evaluare periodică/reacreditare a programelor de  studii 

universitare de licență și masterat aflate în oferta Facultății de Științe; 
 Participare la organizarea și desfășurarea concursului de admitere a studenților. 

mailto:prorectorinvatamant@upet.ro
mailto:codrutadura@gmail.com
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Perioada Mai 2010 → Mai 2014 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comitetul de Management al Acțiunii ISCH COST IS0905 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea generală, în colaborare cu reprezentanții Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, în 
vederea realizării și diseminării cercetărilor științifice derulate în cadrul proiectului internațional „The 
Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul proiectelor de tip COST (European Cooperation in Science and Technology) 

Perioada 2007 → Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activități studenți 
Activități didactice la disciplinele Marketing, Tehnici promoționale, Etică și responsabilitate socială 
corporativă, Prețuri și concurență 
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie  
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în domenile Management și Marketing 
Membru în comisii de susținere a examenelor de licență la programul de studii de licență Economia 
comerțului, turismului și serviciilor;  
Membru în comisii de susținere a examenelor de disertație la programele de studii de masterat 
Managementul strategic al afacerilor și Managementul resurselor umane.  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2002→2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activități studenți 
Activități didactice la disciplinele Marketing, Marketing strategic, Cercetări de marketing, Economia 
întreprinderii, Prețuri și concurență 
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie  
Coordonare activități de practică studențească 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în domenile Management și Marketing 
Membru în Comisia de Admitere la Facultatea de Științe 
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1999→2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi întocmire de proiecte la disciplinele Economia şi gestiunea 
întreprinderii, Management, Marketing, Proiecte economice. 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1996→1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi întocmire de proiecte la disciplinele Economia şi gestiunea 
întreprinderii, Management, Marketing, Proiecte economice. 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Program de instruire și formare a competențelor în managementul și tehnologia Învățământului 
la distanță (ID) și Învățămîntului cu Frecvență Redusă (IFR) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii didactice pentru sistemul e-Learning; Managementul calității programelor de studii 
de licență oferite prin Învățământul la distanță și Învățămîntului cu Frecvență Redusă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Str. Spiru Haret, nr. 12, 
Sector 1, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specialist în managementul programelor de studii ID/IFR 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/7/1.3/64273 „Dezvoltarea resurselor 
umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea softului de e-Learning LECTORA pentru desfășurarea activităților didactice la 
programele de studii organizate sub forma învățământului la distanță 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Memory SRL Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Operator procesare text și imagine 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Traning de formare a evaluatorilor externi în domeniul calităţii, pentru programele ID 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul e-learning destinat formării managerilor și cadrelor didactice din Centrele de 
Învăţământ la Distanţă din universități. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Str. Spiru Haret, nr. 12, 
Sector 1, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Evaluator programe de studii ID/FR 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Traning de formare a evaluatorilor interni în domeniul calităţii în învăţământul superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Str. Spiru Haret, nr. 12, 
Sector 1, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Evaluator intern pentru calitate în învățământul superior 
 
 

Perioada  2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe privind conducerea eficientă a ansamblului activităţilor unui proiect: stabilirea 
scopului proiectului, identificarea cerinţelor de management al proiectelor, stabilirea activităţilor 
proiectului, gestiunea realizării costurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea 
procedurilor de achiziţie pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de 
proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager de proiect 

Perioada  2009 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, responsabilizare, creativitate, 
deschidere pentru învăţarea continuă 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator de formatori 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută  Master în  specializarea Baze de date şi comerţ electronic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi privind proiectarea şi utilizarea bazelor de date 
Competenţe privind derularea afacerilor electronice prin intermediul Internetului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, 
www.upet.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada  1996-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ramura de ştiinţă Economie, domeniul Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Strategii manageriale în unităţile constructoare de maşini şi utilaje 
pentru minerit (pe exemplul bazinului carbonifer Valea Jiului) 
Capacitatea de a adopta şi implementa strategii privind înfiinţarea, dezvoltarea şi reconversia 
afacerilor; 
Aptitudini de cercetare în domeniul managementului strategic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 10, Victoriei Bd., Sibiu, 550024, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  
Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor 
economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, 
www.upet.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Economist, specializarea Management în industrie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a 
principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de 
piaţă;  
Elaborarea planurilor de afaceri şi a politicilor de marketing ale organizaţiilor; 
Capacitatea de previziune, organizare şi coordonare a activităţilor agenţilor economici;  
Înţelegerea şi utilizarea adecvată a metodelor şi instrumentelor financiar-contabile în gestiunea 
entităţilor economice; 
Abilităţi de comunicare, negociere şi antrenare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, 
www.upet.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e)  

 Română 

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

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, spirit de echipă, abilitatea de a antrena şi motiva colegii şi 
subalternii în realizarea unor obiective comune.  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective, spirit organizatoric, gestionarea 
eficientă a schimbărilor, dinamism și seriozitate, abilități de comunicare. 

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudinea de a acumula noi cunoştinţe, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în 
gândire, consecvenţă în realizarea obiectivelor profesionale. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™). 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea de cercetare științifică  

 Membru al Senatului Universității din Petroșani 2008-2012; 2016-2017; 
 Membru al Consiliului Facultății de Științe, 2008-2012; 
 Membru al Comisiei de Admitere din Facultatea de Științe (2008-2012) și de la 

nivelul Universității (2012-2017); 
 Membru al Registrului Național de Evaluatori ai ARACIS, domeniul Management;   
 Responsabil întocmire documentație de autoevaluare instituțională 2014-2015; 
 Coordonator al programului de studii masterale Managementul resurselor 

umane; 
 Membru în colectivul de colectare a datelor pentru ierarhizarea U-Multi Rank a 

Universității din Petroșani (2014,2015, 2016, 2017); 
 Membru al Asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România (AMIER): 

http://amier.org/componenta.htm; 
 Membru al Advisory Board al Annals of the University of Petroşani; 
 Membru al Editorial Board al revistelor Journal of Global Economics și 

International Journal of Economics and Management Sciences  
 Membru în colectivul de recenzori al volumului de lucrări ştiinţifice ale 

simpozionului internaţional multidisciplinar „Universitaria SIMPRO”, secţiunea 
Ştiinţe Economice, Drept şi Administraţie; 

 Membru în Comitetul Științific al International Conference “European Economy and 
Digital Society in the Current Geopolitical Context” (EEDS 2017),   Facultatea de 
Stiinte Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 16-18 noiembrie 2017 

 Membru în Comitetul de Organizare al WSEAS 1st International Conference on 
Perpetual Education Vouliagmeni, Greece – CPED 13;  

 Membru în Comitetul de Organizare WSEAS 13th International Conference on 
Robotics, Control and Manufacturing Technology; 

 Membru în Comitetul de organizare al Olimpiadei Naționale a Studenților 
Economiști, Secțiunea Marketing, Ediția, a VI-a, 2011 

 Membru în Comitetul de organizare al Simpozionului Studențesc „Student, 
Ştiinţă, Societate” organizat de Universitatea din Petroşani. 
 

 1 teză de doctorat în domeniul Management; 
 10 articole publicate în reviste indexate ISI Web of Science; 
 Autor/coautor la 10 cărți de specialitate apărute în edituri recunoscute pe plan 

național și internațional; 
 Autor/coautor la 65 de articole sau studii publicate în reviste indexate în baze de 

date internaționale, în perioada 2000 -2017; 
 Autor/coautor la 58 de lucrări publicate în volumele unor conferințe 

internaționale de specialitate în perioada 2000-2017;  
 9 proiecte de cercetare – dezvoltare sau granturi în perioada 2002-2017.  

 
 

 

 

           
                                                                        
                   Petrosani,        Conf. univ. dr. ec. DURA CODRUȚA 
                01.10.2017               
                                                                        

                    
 

http://amier.org/componenta.htm

