
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Anca Elena Pororo 

Independenţei, 47, Buzău (România) 

0762269838    

scambya@yahoo.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 10/05/1981 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

15/08/2005–Prezent Arhivist/ Şef serviciu
Arhivele Naţionale, Buzău (România) 

- Organizarea şi planificarea activităţilor;

-Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor din Planul de activitate;
- Îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de documente;
- Valorificarea documentelor deţinute (întocmire articole, realizare expoziţii, participare la simpozioane,
sesiuni ştiinţifice );
- Preluarea documentelor care aparţin Fondului Arhivistic Naţional de la creatorii şi deţinătorii de 
documente;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2018–Prezent 

Universitatea Valahia - Şcoala doctorală IOSUD, Târgovişte (România) 

- istorie;

- etică şi integritate academică;

2015 Certificat de formator
Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti (România) 

2010

Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti (România) 

- Management public

2007–2009 Diplomă de master
Academia de Studii Economice - Facultatea de Management, Bucureşti (România) 

- Managementul organizaţiei;
- Management strategic;
- Managementul instituţiilor publice;

2001–2005 Diplomă de licenţă
Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" Bucureşti - Facultatea de Arhivistică, Bucureşti (România) 

- Arhivistică;
- Paleografie slavonă;
- Paleografie româno-chirilică

1996–2000 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Naţional "B.P. Hasdeu", Buzău (România) 

- Limba română;
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- Limba engleză;
- Istorie;

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B1 B1 B1

franceză B1 B1 B1 B1 B1

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

Competenţe de comunicare - bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca şef serviciu, participări la 
activităţi organizate de alte autorităţi, sesiuni ştiinţifice, vernisaje expoziţii

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- abilităţi de leadership (din anul 2013 - şef serviciu); gândire analitică; capacitatea de sinteză şi 
analiză; capacităţi decizionale; spirit organizatoric; punctualitate

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- abilităţi organizatorice (expoziţii individuale şi în colaborare, întruniri profesionale, instruiri pe linie de 
arhivă);
- capacitatea de analiză sarcini şi responsabilităţi;
- monitorizarea lucrului individual şi de echipă

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Certificat ECDL 

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

căsătorită, 2 copii

13/6/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


   ECV 2018-09-18T07:35:29.234Z 2019-06-13T08:39:25.266Z V3.3 EWA Europass CV true                Anca Elena Pororo    Independenţei, 47 Buzău  RO România  scambya@yahoo.com   0762269838  mobile    F Feminin   RO română     true  Arhivist/ Şef serviciu <p>- Organizarea şi planificarea activităţilor;</p><p>-Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor din Planul de activitate;<br />- Îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de documente;<br />- Valorificarea documentelor deţinute (întocmire articole, realizare expoziţii, participare la simpozioane, sesiuni ştiinţifice );<br />- Preluarea documentelor care aparţin Fondului Arhivistic Naţional de la creatorii şi deţinătorii de documente;</p>  Arhivele Naţionale    Buzău  RO România     true <p>- istorie;</p><p>- etică şi integritate academică;</p>  Universitatea Valahia - Şcoala doctorală IOSUD    Târgovişte  RO România    false Certificat de formator  Institutul de Studii pentru Ordine Publică    Bucureşti  RO România    false <p>- Management public</p>  Institutul de Studii pentru Ordine Publică    Bucureşti  RO România     false Diplomă de master <p>- Managementul organizaţiei;<br />- Management strategic;<br />- Managementul instituţiilor publice;</p>  Academia de Studii Economice - Facultatea de Management    Bucureşti  RO România     false Diplomă de licenţă <p>- Arhivistică;<br />- Paleografie slavonă;<br />- Paleografie româno-chirilică</p>  Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" Bucureşti - Facultatea de Arhivistică    Bucureşti  RO România     false Diplomă de Bacalaureat <p>- Limba română;<br />- Limba engleză;<br />- Istorie;</p>  Colegiul Naţional "B.P. Hasdeu"    Buzău  RO România      ro română    en engleză  B2 B2 B1 B1 B1   fr franceză  B1 B1 B1 B1 B1  <p>- bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca şef serviciu, participări la activităţi organizate de alte autorităţi, sesiuni ştiinţifice, vernisaje expoziţii</p>  <p>- abilităţi de leadership (din anul 2013 - şef serviciu); gândire analitică; capacitatea de sinteză şi analiză; capacităţi decizionale; spirit organizatoric; punctualitate</p>  <p>- abilităţi organizatorice (expoziţii individuale şi în colaborare, întruniri profesionale, instruiri pe linie de arhivă);<br />- capacitatea de analiză sarcini şi responsabilităţi;<br />- monitorizarea lucrului individual şi de echipă</p>   B B B B A   Certificat ECDL   B   <p>căsătorită, 2 copii</p> 

