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Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 

Nume GIURGIUVANU TEODORA 
Adresă str.Păcii, nr.18, loc. Tulcea, județul Tulcea 

Telefon 0240 511 042 

Fax  
E-mail teodora_giurgiuvanu@prefecturatulcea.ro 

Naţionalitate 
Stare civila 

Romana 
Casatorita 

Data naşterii                                                    03 aprilie 1971 

 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

 
15.10.2020- prezent 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TULCEA 
Subprefect al județului Tulcea 
 
2014 – 15.10.2020 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA - Tulcea, str. Babadag nr. 
118 – institutie publica deconcentrata 
Inspector de munca 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Controlul privind aplicarea corecta a legislatiei muncii in sectorul public, 
mixt si privat. 
Controlul societatilor care au ca obiect de activitate recrutarea si 
plasarea fortei de munca si a celor care incadreaza in munca cetateni 
straini. 
Controlul respectarii de care angajatori a negocierii, incheierii si 
respectarii clauzelor contractelor colective de munca la nivel de unitate. 
Solutionarea situatiilor semnalate de cetateni, institutii publice sau agenti 
economici, in legatura cu nerespectarea legislatiei muncii in sectorul 
public, mixt si privat. 
Asigurarea asistentei de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor 
de munca 
Organizarea activitatii de arhivare a actelor privind incheierea, 
executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor 
individuale de munca depuse de angajatori la sediul inspectoratului pana 
la data de 01.01.2011. 
 
2012 – 2014 
S.C. UNIVERSAL TEAM COM S.R.L. – Tulcea, str. Garii nr. 2, bl. 1, 
parter – Alimentatie publica/Turism 
Director executiv 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Conducerea executiva a firmei in vederea desfasurarii activitatii 
economice. 
Reprezentarea firmei in relatiile cu autoritatile publice locale si centrale. 
Reprezentarea firmei in relatiile cu tertii. 
Gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare 
si informationale in concordanta cu politica si strategia firmei. 
Promovarea firmei si utilizarea integrala a capacitatii de lucru a acesteia, 
prin identificarea de noi clienti si contractarea de proiecte. 
Coordonarea si armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile. 
Conducerea si asigurarea echilibrului intre functiunile firmei: dezvoltare, 
marketing, productie, resurse umane, comercial. 
 
2009 - 2012 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA - Tulcea, str. Babadag nr. 
118 – institutie publica deconcentrata 
Inspector de munca 

mailto:teodora_giurgiuvanu@prefecturatulcea.ro
http://legislatiamuncii.manager.ro/articole/resurse-umane-7/
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2009 
S.C. TOPO SISTEM S.R.L. – Tulcea, str. Babadag, bl. B 2, sc. D, parter 
- Topometrie 
Director comercial 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Incheierea de contracte comerciale intre societatea angajatoare si 
partenerii de afaceri. 
Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale, a termenelor 
de executie, a incasarii contravalorii prestatiilor. 
Organizarea interna a activitatii personalului din subordine in vederea 
respectarii clauzelor contractuale negociate cu beneficiarii lucrarilor. 
 
2004 – 2009 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA - Tulcea, str. Babadag nr. 
118 – institutie publica deconcentrata 
Inspector de munca 
 
2001 – 2004 
S.N.P. PETROM S.A. – Tulcea, str. Combustibilului nr. 2 – Comert 
Lucrator comercial 
 
2001 
S.C. PRO DESIGN S.R.L. – Tulcea, str. Pacii nr. 4 – Productie 
Director marketing 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Incheierea de contracte comerciale intre societatea angajatoare si 
partenerii de afaceri. 
Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale, a termenelor 
de executie, a incasarii contravalorii prestatiilor. 
Implementarea calitatii la produsele fabricate de firma in conditiile 
actuale de concurenta. 
Umarirea pietei si promovarea firmei pe piata interna.  
Organizarea interna a activitatii personalului din subordine in vederea 
respectarii clauzelor contractuale negociate cu beneficiarii lucrarilor. 
 
2000 – 2001 
S.C. TOTAL GRUP S.A. – Tulcea, str. Garii, nr. 2, bl. 1 
Economist 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Organizarea compartimentului economic astfel incat societatea sa 
functioneze cu o echipa de inalta calificare. 
Folosirea metodelor de marketing in vederea ridicarii cifrei de afaceri a 
societatii. 
 
1997 – 2000 
GRUP SCOLAR ECONOMIC SI ADMINISTRATIV – Tulcea, str. 
Viitorului nr. 32 – Invatamant preuniversitar 
Profesor disciplina de specialitate 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Educarea si formarea tinerilor in vederea crearii de cadre specializate in 
activitatea de turism. 
Specializarea acestora dupa principiile economiei de piata. 
Implicarea tinerilor in activitati sociale si culturale in vederea pregatirii 
acestora pentru a deveni buni cetateni. 
Implicarea tinerilor in activitati de turism, in cadrul Agentiei de Turism 
„Phoebus”, agentie creata special pentru desfasurarea activitatii de 
invatare. 
 
1993 – 1995 
S.C. AGEMAR S.R.L. – Tulcea, str. Garii nr. 2, bl. 1, apt. 2 – recrutare 
forta de munca in domeniul maritim, agenturare, comert, servicii 
 
 



3 

 

 
 
Inspector personal/secretar asistent  
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Prospectarea pietei in vederea identificarii de locuri de munca pentru 
personalul navigant, pentru navele maritime comerciale cu pavilion 
strain si romanesc. 
Operare, agenturare nave si plasarea fortei de munca pe nave cu 
pavilion romanesc si strain.  
Administrarea sectorului comercial si de protocol, in cadrul intalnirilor 
organelor de conducere cu partenerii romani si straini. 
 
1990 – 1993 
CAILE FERATE ROMANE – SECTIA L 2 MEDGIDIA 
Primitor-distribuitor 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
Indeplinirea activitatilor mentionate in fisa postului. 
Gestionarea bunurilor, fondurilor financiare si documentelor emise. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

 

2019 

Diplomă de participare 

Inițiere în politici publice 

Federația Națională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale 

 

2018 

Certificat de absolvire 

Competente antreprenoriale 

Centru de Resurse pentru Organizatii Studentesti 

 

2018 

Certificat de absolvire 

Evaluator în sistemul formării profesionale continue  

Asociația de Sprijinire și Promovare a Inițiativelor Rurale 

 

2016 

Certificat de participare 

Aspecte introductive privind guvernarea electronică 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională – Direcția 
Agenda Digitală 

 

2016 

Certificat de participare 

eGuvernare – strategie, plan de acțiune 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională – Direcția 
Agenda Digitală 

 

2016 

Certificat de participare 
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Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Tehnologia informației și comunicațiilor – guvernare electronică – 
administrație publică 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională – Direcția 
Agenda Digitală 

 

 

2015 

Diploma participare - perfectionare 

Școala de comunicare  

Institutul de Studii Populare Bucuresti 

 

 

2015 

Certificat de instruire 

Utilizator cheie în sistemul informatic SIAMC 

TeamNet București 

 

2012 

Certificat de absolvire - perfectionare 

Formator in activitatea de formare a fortei de munca 

S.C. PSYCHYCAL-PLUS S.R.L. 

 

2008 

Certificat – perfectionare 

Inspectie fiscala. Legislatie si proceduri. 

Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala a Inspectiei Muncii 

 

2006 – 2008  

Diploma de Master 

Dreptul social roman si european 

Universitatea Ecologica din Bucuresti – Facultatea de Drept 

 

2007 

Certificat de Absolvire - calificare 

Evaluarea economica si financiara a intreprinderii 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 

 

2006 

Certificat – perfectionare 

Relatii de munca 

Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala a Inspectiei Muncii 

 

2005 
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Numele si tipul institutiei emitente 

 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Perioada 

Diploma obtinuta/Nivel 

Calificarea 

Numele si tipul institutiei emitente 

 

Certificat absolvire - perfectionare 

Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL) 

ECDL ROMANIA 

 

1998 

Brevet de turism 

Manager în activitatea de turism 

Ministerul Turismului – Oficiul de Autorizare și Control în Turism 

 

1997 

Certificat de participare 

Completion of Business English Conversation 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii – Centru de 
Consultanță Tulcea 

 

1990 - 1996 

Diploma de Licenta  

Economist – specializarea merceologie 

Academia de Studii Economice – Facultatea de Comert 

 

1985 – 1989 

Diploma de bacalaureat 

Electrotehnica/electromecanica 

Liceul Industrial nr. 2 Tulcea 

 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE  
 

 

Limba maternă Romana 
 

Limbi străine cunoscute Engleza:  citit, scris, vorbit - BINE 

  

Aptitudini şi competenţe 
sociale 
 

Mediul multi-social si cultural al locurilor de munca ocupate m-au ajutat 
sa-mi dezvolt capacitatea de comunicare, sa cunosc persoane din toate 
categoriile sociale, astfel incat sa imi dezvolte capacitatea de adaptare 
in comunicarea la orice nivel de cultura, social sau etnic, aceasta 
devenind preocuparea majora in derularea obligatiilor mele de serviciu.  
 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

De-a lungul anilor am avut ocazia sa desfasor foarte multe activitati care 
implicau munca in echipa, iar atunci cand am coordonat direct 
activitatea, de fiecare data aceasta a fost dusa la bun sfarsit cu bune 
rezultate.  
 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 
 

Word, Excel, Fox Pro, Internet, Acces, Power Point – foarte bine 

Permis de conducere 
 

Categoria B din 1998 – fara evenimente 
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INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

Am participat in cadrul Proiectului KULTURKONTAKT (program de 
colaborare intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si cel din 
Austria), prin elaborarea de noi programe de invatare in scoli cu profil de 
turism si alimentatie publica. 
Am fost membra a colectivului de elaborare a materialelor didactice in 
domeniul turismului, necesare atat elevilor cat si cadrelor didactice ale 
catedrelor de turism si alimentatie publica. 
Am infiintat si organizat Agentia de turism „PHOEBUS”, ca parte 
componenta atat a activitatii de invatare cat si ca activitate extrascolara, 
in vederea organizarii de excursii si tabere cu si pentru elevii din 
municipiu. 
Posed BREVET DE TURISM – eliberat de Ministerul Turismului/Oficiul 
de Autorizare si Control in Turism, din anul 1998. 

2007 – prezent Colaborator al Directiei de Munca si Protectie Sociala:  

Presedinte sau membru in comisii de autorizare sau monitorizare a 
societatilor prestatoare de servicii de initiere, calificare sau perfectionare 
a fortei de munca 

Membru in comisii de examinare la cursuri de: 

Contabilitate 

Comert 

Administrator agentie de turism 

Receptioner 

Barman/ospatar 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 Giurgiuvanu Teodora      


