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INFORMAŢII PERSONALE TUDOR ANGELA  
 

  

 Sos. Pantelimon, Nr. 144, sector 2, București, România  

   0788 905 031,    0721 182 019 

 angela.tudor@culturadata.ro 

angela_tudor2004@yahoo.com  

 

Sexul  feminin | Data naşterii 04 septembrie 1980 | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

  

15 iunie 1999 - prezent Referent  
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU CERECETARE ȘI FORMARE CULTURALĂ 

� Coordonator programe de formare profesională certificate de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi cel al  

Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice din domeniul 

biblioteconomiei și patrimoniului cultural 

� Elaborarea programelor de pregătire profesională 

� Monitorizarea programelor de pregătire profesională 

� Monitorizarea stagiilor de practică pentru programele profesionale din 

domeniul biblioteconomiei și a patrimoniului cultural 

� Membru al comisiei de examinare pentru ocupația de Bibliotecar 

� Secretar în cadrul comisiilor de evaluare intermediară și finală pentru 

obținerea atestatelor de Restaurator bunuri culturale 

� Promovarea programelor, menținerea relațiilor cu partenerii actuali și 

facilitarea accesului la programele de formare ale instituției 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 2014 –  2017  

 
 
 
                     
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 – 23 octombrie 2015           
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 01 – 08.02.2013    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE LITERE, 
STUDII CULTURALE, ETNOLOGIE – Licență 
 

� Cultura românească 

� Relații interumane și structuri în societatea tradițională 

� Managementul patrimoniului etnografic 

� Salvgardarea patrimoniului etnografic 

� Etnologie europeană 

� Folclor contemporan 

 
Certificat de absolvire – Formator , cod COR  242101 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, București  

� Pregătirea formării 

� Realizarea activităţilor de formare 

� Evaluarea participanţilor la formare 

� Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

� Proiectarea programelor de formare 

� Organizarea programelor și a stagiilor de formare  

� Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de 
formare 

 

Certificat de absolvire – Inspector în domeniul Securității și Sănătății în 
Muncă, cod COR 325723 

 
  SC INTRATEST SA, București 
 

� Realizarea activităților de prevenire și protecție 

� Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de 

muncă 

� Instruirea lucratorilor în domeniul securitătii și sănătății în muncă  

� Informarea lucratorilor în domeniul securității si sănătății în muncă  
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11 – 15 octombrie 2010     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.02 – 10.03.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 – 2001                                                   

� Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securității și sănătății în 

muncă 

�  Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale 

�  Pariciparea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară 

de muncă  

� Verificarea respectarii prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în 

muncă  

� Monitorizarea activitătilor de evacuare și intervenție în situații de urgență 

 
 
Certificat de absolvire – Management  

Ministerul Culturii si Patrimoniului National - CPPC, Bucuresti (România) 

� Identificarea functiilor manageriale  

� Analizarera tipurilor de structurii si culture organizationale  

� Analizarea stakeholderilor  

� Analizarea strategiei 

� Planificarea strategică 

 

Certificat de absolvire - Utilizare calculator, prelucrarea informației 

Centrul de Pregatire Profesională în Cultura, București (România)  

� Utilizarea calculatorului personal 

� Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor

 

  

Diplomă de absolvire – Bazele biblioteconomiei și stiinței informării 

Ministerul Culturii și Cultelor – Centrul pentru Formare, Educație Permanentă  

și Management în Domeniul Culturii, București (România) 

� Gestionarea informatizată a documentelor din biblioteci 

� Administrarea documentelor specifice activității din biblioteci 

� Dezvoltarea colecțiilor de documente 

� Realizarea evidenței documentelor periodice și neperiodice 

� Prelucrarea resurselor – determinarea tipologiei documentare și prelucrarea 

colecțiilor 

� Comunicarea colecțiilor de bibliotecă 

� Îdrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale 

� Gestionarea relațiilor cu beneficiarii 

� Conservarea preventivă a colecțiilor de documente 
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1994 – 1998                                Diplomă de Bacalaureat  
 
                                                     Liceul Teoretic „Alexandru Odobescu”, Lehliu Gară, Călărași 
 
 
 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE 

 

 

 

 
 

 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral  Exprimare 

scrisă  
Specificaţi limba străină Engleză  - B1 Engleză – B1 Engleză – B1 Engleză – B1 Engleză – B1 

  
      

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 
Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/ 
manageriale  

Coordonator de activităţii , aptitudini de formator, autoritate, soluţionare conflicte, 

receptivitate la nou şi dorinţă de autoperfecţionare, creativitate, spirit competitiv, 

perseverenţă, disciplină 

 

Competențe informatice Sistem de operare: Windows 10 

Internet şi e-mail: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Microsoft Outlook 

Microsoft Office 

 

  

 
Permis de conducere  Categoria B 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 
 
 
 

 

Proiecte    
Conferinţe 
Seminarii 

 

Asistent manager în cadrul proiectului – EXPO-DESIGN – WORKSHOPURI DE 

ARHITECTURĂ PENTRU MUZEOGRAFI, inițiat de Centrul de Pregătire Profesională 

în Cultură  - proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) în cadrul 

ariei “Formare profesională” 

Perioada derulării programului – 13.09 – 15.11.2012, București 

 

Participare în perioada 25 - 27. 02.2013 la programul de formare profesionala - 

"Atelier de dicurs public", organizat de Ministerul Culturii, CPPC 

Participare în perioada 11 - 13.11.2013 la programul de formare profesionala - 

"Comunicare organizatională", organizat de Ministerul Culturii, CPPC 

 

Participare în perioada 18 - 19 ianuarie 2013, București- Sesiune de instruire IMI PQ - 

IMI VERSIUNEA 6 pentru coordonatorii și autorităţile competente care vor fi înregistraţi 

în IMI PQ  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale 

din România (IMI PQ NET România)”; Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/53132 

 

I Participare în perioada 25.08 – 14.09.2016 la programul din cadru proiectului – Tinerii – 

Lideri pe piața muncii!, contract finanțat de Guvernul României, Ministerul Tineretului și 

Sportului.  Module: 

� Leadership 

� Comunicare organizațională 

� Management 

� Personal branding 

 


