
 

 

  
 

 

 
 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rădulescu Matilda 

Adresa Victor Babeș nr. 16-18,  Timişoara, România 

Telefon  Mobil:  +40-722-465229 

  

Cetăţenia Română 

  

Data naşterii 14/12/1974 

  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara – Disciplina 
de Microbiologie 

 - Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, Timişoara - Compartiment 
Prevenire şi Control Infecţii Nosocomiale (CPCIN) –  integrare clinică ½  normă, 
CPIAAM 
 

                       Certificări 
medicale 

• medic specialist Medicină de laborator, confirmat OMS nr. 560/2008 

• medic primar Medicină de laborator, confirmat OMS nr. 848/2012 

• medic specialist epidemiologie, OMS nr. 557/15.05.2017; 

• medic specialist microbiologie medicală, conform OUG nr. 18/2009, confirmat 
OMS nr. 492/02.05.2017; 

 

• doctor în medicină – OMEC - Nr. 5743/12.09.2012 Lucrare de doctorat: “Rolul 
fungilor în patologia infecțiilor de tract respirator” 

 

               Apartenenţa la 
societăţi ştiinţifice şi 

profesionale 

- naţionale  - CMR –Colegiul Medicilor din România; 
- SRM - Societatea Română de Microbiologie; 

 

  

Perioada Februarie 2007 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 

   
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Catedra de Microbiologie - Virusologie 

 

Perioada 

 
Februarie 2003 – Februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat   Preparator 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Catedra de Microbiologie – Virusologie 
 

 

Perioada 

  
 Iunie 2001 – Ianuarie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal Timişoara 



 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Secţia medicală 

  

Perioada   Ianuarie 2001 – iunie 2001 

Funcţia sau postul ocupat   Medic stagiar 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Municipal Timişoara 



 

 

Cursuri de perfecţionare şi 
schimburi de experienţă 

 
 
                                                   
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
       Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 
 
                                                   
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
       Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 
 
                                                   
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
       Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 
 
                                                   
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
       Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 
 
                                                   
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
       Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 
 
                                                    
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

 
 
 
 
08.11.2018, Sibiu 
certificat de absolvire 
„Cursurile pre-conferinţă cu teme de interes pentru sănătatea publică” 
 
SRM şi SRE 
Educaţie medicală continuă 
 
 
 
16-20.01.2017, Timişoare 
certificat de absolvire 
curs postuniversitar: „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul parazitozelor 
digestive” 

 
UMFVBT – Disciolina de Parazitologie 
 
Educaţie medicală continuă 
 
 
20.10.2016, Braşov 
certificat de participare 
curs: „Diagnosticul, supravegherea şi prevenirea IAAM” 
 
SRM  
Educaţie medicală continuă 
 
 
 
28.09-01.10.2016, Braşov 
certificat de participare 
Formare auditori interni pentru laboratoare medicale cf. SR EN ISO: 15189/2012 
– Laboratoare medicale – cerinţe pentru calitate şi competenţă; SR EN ISO: 
19011/2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management 
Colegiul Medicilor Braşov, Cursmedica Consult 
Educaţie medicală continuă 
 
 
25-28.04.2015 
diplomă participare 
Spitalul înainte şi după acreditarea CoNAS 
 
Asociaţia Kompass 
 

 
 
 
14.11.2013, Bucuresti 

diplomă participare 
 „Actualitati privind supravegherea si controlul rezistentei la antibiotice” 
Cursul „Actualitati privind supravegherea si controlul rezistentei la antibiotice”, 
Bucuresti 
SRM 
 
Educaţie medicală continuă 
 
 
25-27.09. 2012, Băile 1 Mai 
Certificat de absolvire 
Curs de formare: „Managementul calităţii în sectorul medical şi comunicare 
instituţională” curs de perfecţionare „Reţea de sprijinire a formării profesionale în 
domeniul managementului sanitar, managementului calităţii şi TIC al personalului 
ocupat în domeniul medical - RUXMED”; 

 CREST – curs cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

  Educaţie medicală continuă 
 
 



 

 

                                                    
Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
       Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 

 24-27.10.20012, 1 Mai, jud. Bihor 
diplomă participare 
Curs de formare: „Managementul Calităţii în sectorul Medical şi Comunicare 
Instituţională” curs de perfecţionare „Reţea de sprijinire a formării profesionale în 
domeniul managementului sanitar, managementului calităţii şi TIC al personalului 
ocupat în domeniul medical - RUXMED”; 

 CREST – curs cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

  Educaţie medicală continuă 

Perioada 26.03 – 27.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută 12 credite E.M.C. (CME) 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Sistemul managementului calității în laboratoarele medicale – Managementul 
echipamentelor și controlul procesului analitic pentru teste cantitative 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul 
Sanitar București 
 

  

                                    Perioada  
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

                Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / formare 

  31.03-03.04.2011 
certificat de participare 
  Conferinţa Naţională cu participare Internaţională – Experienţe europene în 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale, Braşov 
 
 Colegiul Medicilor Braşov, Universitatea Transilvania Braşov 
 

 Educaţie medicală continuă 

                                        Perioada  
                    Calificarea / diploma 
obţinută 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
                Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / formare 

10-12.11.2011 
 certificat de participare 
 Congresul Naţional de Microbiologie, Conferinţa Naţională de Epidemiologie, Iaşi 
 
 Societatea Română de Microbiologie, Societatea Română de Epidemiologie 
 

 Educaţie medicală continuă 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Conferința națională de Microbiologie și Epidemiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

     Societatea Română de Microbiologie 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” Timişoara  
 

Perioada 8-10.10.2009,  Brașov 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Conferința națională de Microbiologie și Epidemiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Societatea Română de Microbiologie 



 

 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

Perioada 24-27.06.2009, Targu Mureş 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of attendance 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

1st Congress of the Romanian Association of Medical Laboratories with 
International Participation 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ALMR 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

Perioada 14-16.05.2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Participare curs postuniversitar ”Noi concepte în investigațiile de laborator clinic” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UMF”Victor Babeş” Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

Perioada 01. - 03.09.2009  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs postuniversitar “ Studiul mecanismelor de rezistență la germenii comunitari 
și nosocomiali în sisyem automat de identificare și antibiogramă ” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UMF”Victor Babeş” Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

Perioada 13.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs postuniversitar ” Human Papilloma virus în vederea îmbunătățirii pe 
termen lung a prognosticului pacientului și reducerea mortalității prin cancer 
de col uterin” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UMF”Victor Babeş” Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

Perioada 14.04.2008 

Calificarea / diploma obţinută 6 credite CME, Diplomă participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Biosafety-Europe Training workshop 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ISP Timişoara, Biosafety Europe, Colegiul medicilor  

Perioada 27-29.09.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cerinţe pentru acreditarea laboratoarelor de analize medicale, conform SR 
EN ISO / CEI 15189:2007; Aspecte pentru estimarea incertitudinii de 
măsurare;  Validarea metodelor bioanalitice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Curs medica Consult 



 

 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

  

Perioada 28.05 – 01.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută      13 credite E.M.C. (CME), Certificat participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

    Actualităţi în tratamentul infecţiilor produse de germenii cu potenţial nosocomial. 
Noi clase de agenţi     antimicrobieni. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

  

Perioada 24-26.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută 12 credite CME, Certificat participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Reuniunea Anualaă de Microbiologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Societatea Română de Microbiologie 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Educaţie medicală continuă 
 

  

Perioada 17.05 – 19.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută 18 credite E.M.C. (CME), Certificat participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Investigaţii moderne de biochimie clinică şi biologie moleculară în laboratorul 
clinic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” Timişoara 

Brevete, invenții, patente – 
la nivel naţional 

Jianu lonel-Calin, Jianu Adelina-Maria, lie Adrian-Cosmin, Rădulescu Matilda, 
Misca Corina Dana, Bujanca Gabriel-Stelian, Berceanu-Vaduva Delia-Mira, Folescu 
Roxana, Nussbaum Laura-Alexandra, Levai Mihaela-Codrina, Grigoraş Mirela-
Loredana, Stana Loredana-Gabriela, Sişu Alina-Maria, Stancu George-Silviu - 
Cloruri de N,N-dimetil-N-alchil-N-β-alchiloxi (n=0) şi β-alchilpolietilenoxi(n=3-18)-ά-
metil-propionamidoetil amoniu omogene şi procedeu de obţinere a acestora, cerere 
de brevet de invenţie OSIM nr. A/00025 din 21.01.2019, OSIM 133981 A0     
 
Jianu lonel-Calin, Jianu Adelina-Maria, lie Adrian-Cosmin, Rădulescu Matilda, 
Berceanu-Vaduva Delia-Mira, Rusu Laura-Cristina, Ardelean Lavinia-Cosmina, 
Stanga Livia-Claudia, Velimirovici Dana-Emilia, Suciu Oana, Stana Loredana, 
Stancu George-Silviu, Folescu Roxana - Săpunuri polioxipropilenice omogene. 
Sinteză. Caracterizare coloidală, cerere de brevet de invenţie OSIM A/00363 din 
14.06.2019 

Limba maternă Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*) 
 
Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

Limba Engleza și Franceză 
 
 
B
2 

Utilizator 
independent 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independen
t 

B1 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

  

Competente şi abilităţi sociale Conştiincioasă, ambiţioasă, dinamică, spirit de echipă 



 

 

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinte de operare a sistemului Microsoft Windows XP 

O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Powerpoint. 

  

  

Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

  

 
 
 


