
 
Băltescu Codruța Adina 

 

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băltescu Codruța Adina 
Adresă(e) 20, Strada Armata Română, 505600, Săcele, județul Brașov, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0728994278 

Fax(uri)  

E-mail(uri) codruta.baltescu@unitbv.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 21.03.1965 
  

Sex feminin 
  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

Marketing 

  

Experienţa profesională 27 de ani experiență în învățământ, din care 21 în învățământul universitar 
  

Perioada 2015 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice, de cercetare științifică și administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov 
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 
 
 

 
 

Perioada 2011 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice, de cercetare științifică și administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov 
Facultatea de Științe Economice  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 
 
 

 
 

Perioada 2004 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice, de cercetare științifică și administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov 
Facultatea de Științe Economice  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 
 
 

 
 

Perioada 1997-2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice, de cercetare științifică și administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov 
Facultatea de Științe Economice  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 
 
 

 
 

Perioada 1991-1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor învățământ preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Economic Brașov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 
 
 

 
 

Perioada 1990-1997 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analize economice 

Numele şi adresa angajatorului ONT Carpați Brașov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate economică, Hoteluri și Restaurante 
 
 

 
 

Perioada 1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analize economice 

Numele şi adresa angajatorului OJT Prahova Sinaia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate economică, Hoteluri și Restaurante 
 
 

 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2010 

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN MARKETING 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Cercetări de marketing, Statistica în cercetare, Valorificarea rezultatelor cercetării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Brașov 
Școala Doctorală 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută LICENȚIAT ÎN ECONOMIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia serviciilor de alimentație publică și turism, Marketing turistic, Statistică economică, 
Economia Comerțului   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice București 
Facultatea de Comerț 
Secția Economia Serviciilor de Alimentație Publică și Turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba engleză   C2  C2  C2  C1  C2 

Limba franceză   B1  B2  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă, comunicativitate, capacitate de adaptare la nou, flexibilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacități manageriale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare    a) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în calitate 
de director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau 
granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare şi volumul finanţării; 
 
    b) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor 
ştiinţifice ale candidatului:  

1. Premiul pentru performanța profesională a documentării în echipă şi publicarea 
unui ciclu de articole despre sectorul turistic,  Premiu acordat de Asociația 
Generală a Economiştilor din România (AGER), 22.11.2011. 

2. Premiul Tezaur acordat de Asociația Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din 
România, 14.01.2012 

 
    c) o sinteză a principalelor realizări:  

 teza "Fundamentarea strategiilor de marketing în turismul montan românesc" 
 nr cărţi publicate în edituri internaționale: 0 
 nr capitole de cărți publicate în edituri internaționale: 1 
 nr cărţi publicate în edituri naționale: 5 
 nr capitole de cărți publicate în edituri naționale: 3 
 nr lucrări indexate ISI: 5 
 nr lucrări indexate BDI: 49 
 nr lucrări în volumele conferințelor: 25 
 nr brevete: 0 

 

  

 
 

 
6.02.2019 


