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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume NICOLAE ANGELA 
Adresă(e) Mun.Slatina, Strada Andrei, nr.9, județul Olt 

Telefon(oane)    
Fax(uri) - 

E-mail(uri) angelanickolae@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 02 decembrie 1978 
  

Sex F 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 25.09.2002-16.09.2010 
Funcţia sau postul ocupat Funcționar public – inspector, grad profesional asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidență stagii de cotizare 
Numele şi adresa angajatorului CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII OLT, Mun.Slatina, Ale.Tineretului, nr.1A, județul Olt 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                                Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
      Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                      
                                                 Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
      Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                     Educaţie şi formare 

Instituție deconcetrată din administrația publică centrală – servicii publice 
 
17.09.2010-16.10.2014 
Inspector, grad profesional principal 
Strategii de mediu, protecția mediului 
CONSILIUL JUDEȚEN OLT 
Administrație publică 
 
17..10.2014-prezent 
Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
Managementul resurselor umane 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Administrație publică locală 

  

Perioada 1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență, științe juridice, specializarea drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specifice științelor juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept ”Nicolae Titulescu” 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională, 

 
 

- 
 
 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

                 Disciplinele principale studiate /                   
           competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                        
                               furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea naţională sau             
                                              Internaţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

                 Disciplinele principale studiate /                   
           competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                        
                               furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea naţională sau             
                                              internaţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

                 Disciplinele principale studiate /                   
           competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                        
                               furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea naţională sau             
                                              internaţională 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

2007-2008 
Diploma de master 
Instituții de drept administrativ 
 
Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București, Facultatea de Științe Juridice și 
Administrative 
- 
 
Mai-decembrie 2016 
Certificat de absolvire 
Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei 
înalților funcționari publici pentru anul 2016 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
 
- 
 
03.09.2018-28.09.2018 
Certificat de absolvire 
Formator 
 
Asociația DOMINOU, furnizor de formare 
 
- 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B1 Engleză B1 Engleză B1 Engleză B1 Engleză B1 Engleză 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, de relaționare cu publicul – dobândite ca urmare a atribuțiilor de asigurare 
a relațiilor cu publicul, ca urmare a acordării de asistență de specialitate în domeniul de activitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de planificare, de organizare, de conducere, de coordonare, de control și de evaluare – 
dobandite ca urmare a exercitării unei funcții de conducere 
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Competenţe şi aptitudini tehnice Bună cunoaștere a legislației în domeniul administrației publice, a regulamentelor și a procedurilor de 
lucru, limbaj adecvat, folosirea metodelor, instrumentelor specifice în domeniul de activitate – 
dobândite ca urmare a activității de 15 ani în instituții din administrația publică 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare Microsoft Office, utilizare tehnica de calcul din dotare, utilizare și navigare internet – 
dobândite în domeniul de activitate 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Responsabilitate, seriozitate 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 
 


