Curriculum vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Georgeta VLĂDUŢU
BUCUREŞTI (România)
0788905557

0722772281

georgeta.vladutu@culturadata.ro
www.culturadata.ro
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
02/2008–Prezent

Expert consultant
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARE ȘI FORMARE CULTURALA, BUCURESTI
(ROMANIA)
Coordonator programe de formare profesională certificate de Ministerul Muncii şi cel al Educaţiei –
cursuri care se derulează in cadrul compartimentului Artele Spectacolului
Promovarea cursurilor Centrului, menţinerea relaţiilor cu partenerii actuali şi facilitarea accesului la
programele de formare ale instituţiei a celor care activează pe piaţa artelor spectacolului si alte zone
cultural – educative
Cursuri de comunicare pentru diferite grupuri ţintă
Formator de competenţe profesionale
Membru al comisiei de examen pentru ocupaţiile formator, impresar artistic, organizator de spectacole,
instructor de dans, disk jockey, instructor aerobic-fitness, instructor fitness, instructor sportiv, preparator
sportiv/fizic, manager de proiect, manager resurse umane, inspector resurse umane, etc.
Realizarea programelor cursurilor de formare profesională pentru compartimentul Artele Spectacolului
din domeniul culturii pentru autorizare Autoritatea Nationala pentru Calificari
Participarea în proiecte cu finanţare nerambursabilă, în domeniul educaţiei, culturii, sănătății și
sportului
Specialist Evaluator ANC (Autoritatea Naţională a Calificărilor);
Evaluator Furnizori şi Programe de Formare
Secretar Comisie pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic

2004–2008

Evaluator
CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA IN CULTURA, BUCURESTI (ROMANIA)
Membru al comisiei de examen pentru ocupaţiile formator, impresar artistic, referent aşezământ
cultural, evalutor proiecte, evaluator competente in domeniul artelor vizuale si artele spectacolului,
evaluator artisti liber profesionişti
Evaluator în cadrul Centrului de evaluare a competenţelor din cadrul CPPC – pentru ocupaţiile
dansator, impresar artistic, membru în comisiile de evaluare pentru artişti liber profesionişti practicanţi
ai unor ocupaţii din domeniul artelor spectacolului

02/2006–01/2008

Director artistic
CLUB PRIVAT „3 SCORPIONI”S.R.L., BUCUREŞTI (ROMÂNIA)
Coordonator program de formare profesională pentru ocupaţia de dansator - certificat de Ministerul
Muncii şi cel al Educaţiei
Formator competenţe profesionale, coordonator în cadrul programului de calificare pentru ocupaţia de
dansator
Organizator spectacole
Membru al comisiei de examen pentru ocupaţia de dansator
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10/2004–01/2006

Director
S.C. M&B INTERNATIONAL XXI S.R.L, BUCUREŞTI (ROMÂNIA)
Coordonator program de formare profesională pentru ocupaţia de dansator – program certificat de
Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi CNFPA
Formator competenţe profesionale, coordonator în cadrul programului de calificare pentru ocupaţia de
dansator
Membru al comisiei de examen pentru ocupaţia de dansator

1996–2004

Antrenor, coregraf, impresar artistic
S.C. NORA INTERNATIONAL PROMOTION S.R.L., BUCUREŞTI (ROMÂNIA)
Elaborarea planului de pregătire fiyică, coregrafică şi artistică a artiştilor - coordonarea activităţii
specialiştilor în domeniul artelor spectacolului
Consilier de specialitate pe probleme din sport (gimnastică, dans sportiv, dans modern, etc.);
Antrenorat si elaborarea coregrafiei programelor artistice pentru loturi de artişti/dansatori/dansatoare;
Menţinerea unei stări de sănătate fizică şi psihică adecvată, la nivelul lotului de artişti

1994–1997

Asistent cercetător ştiinţific
CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROBLEME DE SPORT (ACTUAL INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE PENTRU SPORT), BUCURESTI (ROMANIA)
Metodist al Lotului Olimpic de Gimnastică Ritmică Sportivă al României
responsabil de lucrare de cercetare - coordonator de echipă pluridisciplinară privind
identificarea instrumentelor de obiectivare a calităţilor motrice implicate în obţinerea de înalte
performanţe sportive

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
20/06/2014–30/06/2014

Certificat de absolvire Auditor In Domeniul Calităţii, cod CORNivelul 5 CEC
214130
EUROTRADING SOLUTION SRL, Bucureşti (România)
Comunicarea specifică activităţii de audit
Munca în echipa de audit
Perfecţionarea pregătirii profesionale
Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
Conducerea auditului
Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportuui de examinare
Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
Întocmirea raportului de audit
Planificarea activităţii de audit

01/01/2013–12/01/2013

Certificat de absolvire FORMATOR, cod COR 242401

Nivelul 5 CEC

ABILITY DEVELOPMENT SRL, BUCUREŞTI (ROMÂNIA)
Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea participanţilor la formare
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Marketing-ul formării
Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
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Curriculum vitae
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

13/05/2013–30/05/2013

Certificat de absolvire Evaluator Furnizori şi Programe de Formare,Nivelul 5 CEC
cod COR 242408
Corpul Experţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene, Bucureşti (România)
Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare
Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională (PFP)
Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă (FPC)
Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa
de pregătire

01/03/2013–26/04/2013

Certificat de absolvire Instructor Aerobic-Fitness, cod COR 342304

Nivelul 4 CEC

SC ABC FITNESS SRL – furnizor autorizat pentru formare profesională ocupaţii din sportul comercial
şi sportul de performanţă, Bucureşti (România)
Pregătirea activităţii de instruire
Crearea coregrafiilor pentru programele de aerobic-fitness
Asigurarea climatului favorabil desfăşurării instruirii
Monitorizarea participanţilor pe parcursul procesului de instruire
Instruirea participanţilor pe clase aerobic-fitness

07/12/2012–10/12/2012

Certificat de absolvire Manager Resurse Umane, cod COR 121207

Nivelul 5 CEC

Program de formare iniţiat de SC European Project Consulting SRL şi partenerii, din cadrul proiectului
„Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic – DAIRS”, POSDRU/92/3.1/s/61890, Bucureşti
(România)
Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
Coordonarea elaborării programelor şi politicilor de resurse umane
Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
Elaborarea strategiei de resurse umane
Monitorizarea costurilor de personal
Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
Reprezentarea compartimentului de resurse umane

20/10/2012–24/10/2012

Certificat de absolvire Manager de Proiect, cod COR 242101

Nivelul 5 CEC

Program de formare iniţiat de SC European Project Consulting SRL şi partenerii, din cadrul proiectului
„Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic – DAIRS”, POSDRU/92/3.1/s/61890, Bucureşti
(România)
Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
Realizarea procedurilor de achizţtii pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Managementul calităţii proiectului
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15/11/2010–17/02/2011

Certificat de absolvire pentru ocupaţia Instructor de dans, cod CORNivelul 4 CEC
265308
Centrul de Pregătire Profesionala în Cultură – instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Bucureşti (România)
Selecţionarea dansatorilor
Pregătirea instruirii
Instruirea dansatorilor
Monitorizarea dansatorilor
Evaluarea dansatorilor
Crearea coregrafiilor simple

24/06/2010–04/07/2010

Certificat de absolvire Operator procesare texte si imagini cod CORNivelul 4 CEC
411305
Centrul de Pregătire Profesionala în Cultură - instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Bucureşti (România)
Menţinerea funcţionalităţii echipamentelor
Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
Procesarea textelor
Procesarea desenelor
Prelucrarea imaginilor
Asamblarea statică şi/ sau dinamică a textelor şi/ sau desenelor şi/ sau imaginilor
Realizarea de prezentări
Transpunerea lucrării pe suport

02/06/2008–12/06/2008

Certificat de absolvire Organizator de spectacole, cod COR 333909 Nivelul 4 CEC
Centrul de Pregătire Profesionala în Cultură - instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Bucureşti (România)
Elaborarea proiectului spectacolului
Derularea activităţii contractuale cu colaboratorii
Coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului
Promovarea spectacolului
Coordonarea desfăşurării spectacolului
Gestionarea activităţilor post-spectacol

01/01/2007–08/01/2007

Certificat de absolvire Formator de competenţe profesionale, codNivelul 5 CEC
COR 242401
Centrul de Pregătire Profesionala în Cultură - instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Bucureşti (România)
Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea participanţilor la formare
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

10/2005

Certificat de evaluare ocupaţia de Evaluator de competenţeNivelul 5 CEC
profesionale, cod COR 242405
A.F.P.A., Bucureşti (România)
Planificarea şi organizarea evaluării
Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
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Curriculum vitae
Efectuarea evaluării
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind evaluarea

10/2002

Atestat de impresar artistic - certificat de competente pentruNivelul 4 CEC
ocupaţia de Impresar artistic, cod COR 333908
Ministerul Culturii şi Cultelor, Comisia de Atestare si avizare in Domeniul Impresariatului Artistic,
Bucureşti (România)
Prospectarea pieţii artistice
Elaborarea ofertei de prestaţie artistică
Selecţionarea artiştilor
Promovarea artiştilor impresariaţi
Negocierea contractelor de prestaţie artistică cu beneficiarii
Acordarea de asistenţă la încheierea contractelor dintre artişti şi beneficiari

01/10/1995–07/1996

Master în Antrenament Sportiv de Înaltă Performanţă - curs la zi

Nivelul 7 CEC

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (actuala denumire a instituţiei este
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport ) – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (denumirea actuală instituţiei este
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport) – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti
(România)
-competenţe specifice în domeniul antrenamentului sportului de înaltă performanţă
-antrenor de specialitate
-competenţe specifice în discipline asociate domeniului

01/10/1991–06/1995

Diplomă de licenţă

Nivelul 6 CEC

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (actuala denumire a instituţiei este
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport ) – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Bucureşti (România)
Educaţie Fizică şi Sport – dublă specializare: gimnastică ritmică sportivă şi nataţie (din 2010-conform
certificatului de calificare)
Antrenor de gimnastică ritmică sportivă
Antrenor de nataţie şi pentatlon modern
Alte specializări sportive:
Atletism, gimnastică, volei, baschet, handbal, judo, scrimă, tir, tenis de câmp, schi, orientare turistică
Discipline studiate (curs şi seminarii lucrări practice) – vezi detaliat pe ore în foaia matricolă!
Igiena educaţiei fizice şi sportului
Pedagogie generală, şcolară şi sportivă
Psihologie generală, şcolară şi sportivă
Anatomie funcţională şi biomecanică
Biochimie
Fiziologie generală şi sportivă, ergofiziologie
Prim ajutor în activitatea de educaţie fizică şi sport
Control medical în activitatea de educaţie fizică şi sport
Masaj - tehnici de masaj/ masajul sportiv/ tehnici de automasaj
Gimnastică terapeutică şi masaj
Metode de cercetare, statistică şi informatică în educaţie fizică şi sport
Sociologia sportului
Cinefoto-tehnici de realizarea a imaginilor statice şi dinamice
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Limba engleză - limbaj de specialitate domeniul educaţiei fizice şi sportului
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare
conversaţie

C2

B2

B2

engleză

SCRIERE

la

Discurs oral

B2

B2

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

Competenţe
organizaţionale/manageriale

coordonator de activităţii participanţii şi formatorii implicaţi de formare profesională, aptitudini de
formator, autoritate, soluţionare conflicte, receptivitate la nou şi dorinţă de autoperfecţionare,
creativitate, spirit competitiv, perseverenţă, disciplină
Certificat de participare „Latin-dance-reggae workshop” 10 iunie 2012, organizat de Scandinavia
Fitness (FFP pentru ocupaţia instructor aerobic-fitness şi instructor fitness) – trainer Jose Martinez
Conţinutul workshop-ului:
▪ Mişcări combinaţii variate specifice Latin şi reggae
▪ Metode choreografice
▪ Competenţe necesare în execuţie
▪ Interpretarea muzicii
▪ Utilizarea tehnicii specifice mişcărilor
▪ Lucru în echipă
Participare ca formator în proiectul „Ateliere motivaţionale pentru angajaţii din instituţiile publice din
cultură”, iniţiat de CPPC şi partenerii.
▪ Perioada derulării proiectului: 15.08 – 15-11-2012, Sinaia
▪ Proiect finanţat de AFCN în cadrul ariei „Formare profesională” nr. 1626-20.07.2012
16.11.2012 Managementul diversităţii (seminar de 1 zi)
17-18.11.2012 Leadership în afaceri (curs si examen)
19-20.11.2012 Managementul organizaţiei şi performanţei (curs şi examen)
21.11.2012 Antreprenoriat pentru o dezvoltare durabilă (seminar de 1 zi)
Program de formare iniţiat de SC European Project Consulting SRL şi partenerii, din cadrul proiectului
„Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic – DAIRS”, POSDRU/92/3.1/s/61890
19 ianuarie 2013 - Sesiune de instruire IMI PQ - IMI VERSIUNEA 6 pentru coordonatorii și autorităţile
competente care vor fi inregistraţi în IMI PQ
18 ianuarie 2013, Bucureşti
▪ 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

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Autor al instrumentelor de evaluare folosite de Centrul de evaluare din cadrul CPPC pentru ocupaţia
dansator
Membru al comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru programul de promovare a artei
contemporane din Romania în Uniunea Europeană Promocult 2008 (Ordinul Ministrului Culturii şi
Cultelor 2245/2008)
Expert sectorial C.N.F.P.A. – junior expert – elaborarea Standardelor Ocupaţionale pentru „Instructor
Sportiv”, „Preparator fizic” şi „ Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă”, in
cadrul Proiectului Phare 2006 – 2009.
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Curriculum vitae
Membru evaluator al Agenţiei de Prestării Servicii a Municipiului Bucureşti – Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale si Familiei - evaluarea dosarelor depuse de către furnizorii de formare profesională
pentru ocupaţiile: formator, evaluator de competenţe, instructor de dans, instructor de aerobic-fitness,
organizator de spectacole, impresar artistic, ş.a..
Membru evaluator/preşedinte comisie de examinare, numit prin decizie de către directorul Agenţiei de
Prestării Servicii a Municipiului Bucureşti – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei - evaluarea
participanţilor absolvenţi ai programelor profesionale organizate de diferiţi furnizori de formare
profesională pentru ocupaţiile: formator, evaluator de competenţe, instructor de dans, instructor de
aerobic-fitness, organizator de spectacole, impresar artistic, competenţe cheie, ş.a..
Membru al comisiei de selecţie a ofertelor culturale lansate de A.F.C.N. 2010 pentru „Diversitate
culturală”
Cercetare-Elaborare-Redactare standard ocupaţional instructor aerobic-fitness – 2011, validat în 16
ianuarie 2012
Proiectul RIVER (Representing the Identities and the Voices of the European Riverains) , finanţare
Cultura 2007, în echipa de proiect CPPC
▪ Selecţia artiştilor plastici români participanţi în proiect
▪ Organizarea primului workshop dedicat artelor vizuale, Cetăţeni, România
▪ Organizarea din partea partenerului român a celui de la doilea workshop dedicat artelor vizuale şi a
celui de al treilea workshop dedicat artelor spectacolului, Lotz, Polonia
▪ Organizarea ultimului workshop dedicat artelor spectacolului, Cetăţeni, România
▪ Organizarea evenimentului Săptămâna RIVER - două expoziţii de artă vizuală şi lansarea
volumului RIVER
▪ Raportare

şi

evaluare

internă

Participare seminar de tranfer de inovare şi bune practici Proiect CALE
–calitate în educaţie – 16 martie 2011 – Bucureşti
Participare CALISIS – Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România curs de specializare ANC/CNFPA – pentru utilizarea şi implementarea sistemelor de management al
calităţii CERAC/ISO 9001/EFQM în formarea profesională continuă a adulţilor şi evaluarea furnizorilor
de formare profesională – desfăşurat în perioada 23 – 26 noiembrie 2011
Participare ca formator în proiectul „Ateliere motivaţionale pentru angajaţii din instituţiile publice din
cultură”, iniţiat de CPPC şi partenerii.
Perioada derulării proiectului: 15.08 – 15-11-2012, Sinaia
Proiect finanţat de AFCN în cadrul ariei „Formare profesională” nr. 1626-20.07.2012
16.11.2012 Managementul diversităţii (seminar de 1 zi)
17-18.11.2012 Leadership în afaceri (curs si examen)
19-20.11.2012 Managementul organizaţiei şi performanţei (curs şi examen)
21.11.2012 Antreprenoriat pentru o dezvoltare durabilă (seminar de 1 zi)
Program de formare iniţiat de SC European Project Consulting SRL şi partenerii, din cadrul proiectului
„Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic – DAIRS”, POSDRU/92/3.1/s/61890
19 ianuarie 2013 - Sesiune de instruire IMI PQ - IMI VERSIUNEA 6 pentru coordonatorii și autorităţile
competente care vor fi inregistraţi în IMI PQ
18 ianuarie 2013, Bucureşti
▪ 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
Competenţe informatice
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Sistem de operare: Windows 8.1; Internet şi e-mail: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Microsoft Outlook Microsoft Office
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