CURRICULUM VITAE

Nume şi prenume: Rădulescu Alexandrina-Ioana
Data şi locul naşterii: 1.06.1964, mun. Cluj-Napoca
Cetăţenie: română
Studii:
 Absolventă a cursului de formare profesională „Formarea formatorilor”,
organizat de Centrul de Dezvoltare Managerială, mai 2011
 Absolventă a cursului de formare profesională „Administrarea justiţiei”
organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei din Olanda,
HAGA, 2006.
 Absolventă a cursurilor pentru formatori în domeniul evaluării profesionale a
judecătorilor – Bucureşti şi Braşov, 2006
 Absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii “Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, promoţia 1993.
Activitate profesională:
 Judecător la Tribunalul Cluj-Napoca, Noiembrie 2010 – prezent
 Formator pentru comisiile de evaluare din cadrul Curţii de Apel Bucureşti,
2007-2010
 Membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al
judecătorilor de la judecătorii, 12 ianuarie 2005 – 31 octombrie 2010, cu
activitate permanentă din data de 5 septembrie 2005;
 Promovată pe loc în funcţia de judecător cu grad de tribunal, prin ordinul nr.
32 din 8 sept. 2003 al Consiliului Superior al Magistraturii;

 Judecător la Judecătoria Cluj-Napoca începând cu data de 1 iunie 2001 –
decembrie 2004
 Judecător definitiv la Judecătoria Turda prin Decretul Preşedintelui României
nr.203/1997, publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 11 iunie 1997, ca
urmare a admiterii la examenul de capacitate a magistraţilor din nov. 1996;
 Judecător stagiar la Judecătoria Turda începând cu data de 1 februarie 1994,
ca urmare a admiterii la examenul din 21-22 noiembrie 1993.
 Delegată la Judecătoria Piteşti în perioada 1octombrie 1995 – 1 mai 1996.
 Calificativul „foarte bine” pentru activitatea profesională anuală de la data
numirii şi până în prezent.
Proiecte în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România:
 Iniţiator, elaborator al proiectului „Program pentru stabilirea volumului
optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe în anul 2011,
Noiembrie 2010
 Iniţiator, elaborator şi coordonator al proiectului „Program pentru stabilirea
volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe în anul
2010, Octombrie 2009
 Iniţiator, elaborator şi coordonator al proiectului „Program cadru pentru
stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii muncii în
instanţe”, Mai 2009
 Membru Coordonator al grupului de lucru „Managementul Calităţii”,
octombrie 2007 – aprilie 2008
 Iniţiator, elaborator şi coordonator al programului Băncii Mondiale „Crearea
unei reţele de formatori în scopul de a asigura pregătirea membrilor
comisiilor responsabile cu evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor”, 2006 – 2007
 Iniţiator şi elaborator al proiectului „Programul privind aplicarea schemei de
evaluare bazată pe competenţe la evaluarea hotărârii judecătoreşti”.
 Iniţiator şi elaborator, împreună cu Conf. Univ. Dr. Ion Copoeru, şi
coordonator al proiectului „Coordonate ale profilului etic al magistratului.
Noile exigenţe ale evaluării morale a procurorului.”
 Iniţiator şi elaborator, împreună cu Conf. Univ. Dr. Ion Copoeru, şi
coordonator al proiectului „Propunere pentru un nou Cod de etică al
judecătorilor din România”
 Elaborator şi coordonator al Proiectului pilot privind organizarea şi
funcţionarea „Modulul judecător – grefieri” la un număr determinat de
instanţe
 Elaborator, împreună cu Prof. Univ. Dr. Sofia Chiricã al proiectului „Criterii
şi ghid de interviu pentru evaluarea candidaţilor la funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”
 Elaborator, împreună cu Prof. Univ. Dr. Sofia Chiricã, şi coordonator al
proiectului „Profilul magistratului în sistemul juridic din România”

 Coordonator al programului „Dezvoltarea unui sistem cuprinzător de
statistică judiciară şi a unui sistem obiectiv de monitorizare a performanţei
judiciare"
Lucrări publicate:
 „Conflictul de valori în sistemul de justiţie din România”: Lucrarea a fost
publicată la conferinţa "Meddling with other's people work. Crossdisciplinary approach on moral conflicts and (mis)communication in
organizations", 15-16 Aprilie 2011.
 “Lista cerinţelor pentru asigurarea procesului echitabil. Consecinţele
nerespectării în instanţe a echilibrului între cerinţe, timp şi resurse
materiale.”, 2010 (Link), integrată în Conferinţa Anuală a Grupului de Lucru
privind stabilirea Volumului Optim de Activitate la Instanţele Judecătoreşti.
 “Paşi către managementul calităţii în sistemul de justiţie din România.
Rezultatele unui proiect pilot de evaluare externă a activităţii judecătorilor”,
2009 (Link), menţionată pe portalul juridice.ro. Lucrarea reprezintă sinteza
participării Consiliului Superior al Magistraturii la grupul de lucru “Quality
Management” al European Network of Judicial Councils.
 “Calitate în justiţie şi managementul etic al instanţei”, 2009 (Link), parte a
volumului “Calitatea în justiţie. Perspective asupra managementului calităţii
în instanţe.”, prezentat la Cluj-Napoca, 27 feb. 2009
 “Unele aspecte privind evaluarea comportamentului judecătorilor din
perspectiva calitativă”, 200? (Link)
 “Independenţa şi imparţialitatea judecătorului ca standarde în procesul civil”,
2006 (Link)
 “Managementul instanţei şi performanţa individuală”, 2005 (Link)
 “Managementul activităţii judecătorului în România”, la Conferinţa anuală
„The European Group Of Public Administration – Group For Management
and Delivery of Justice”, desfăşurată la Ljubljana, Slovenia, 2004
 „Studiu organizaţional de instanţă”, Judecătoria Cluj-Napoca. Studiul a
reflectat disfuncţionalităţile sistemului, consecinţele asupra actului de justiţie,
2003
Asociaţii:
 membru în Colegiul director al Filialei Cluj a A.M.R., 2005 – prezent
 Preşedinte al Comisiei A.M.R. pentru managementul activităţii magistratului
(alegeri la Conferinţa extraordinară a A.M.R., 11 oct. 2003, Eforie Sud)
 Preşedinte A.M.R. – filiala Cluj, (alegeri în şedinţa Conferinţei judeţene,
20.11.2003)
 Vicepreşedinte A.M.R. – filiala Cluj, (alegeri în şedinţa Conferinţei judeţene,
15.11.2002)

Limbi străine cunoscute:
 Engleză
Alte distincţii:
 Acordarea de către Federaţia Română de Volei a Diplomei pentru contribuţia
deosebită adusă activităţii voleibalistice - 2006.

