
Curriculum vitae al  
Tudorache Evelyne - Ingrid  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Evelyne-Ingrid Tudorache 

Adresă(e) Bd. Mărăști 61, sector 1 București, ROMÂNIA 

Telefon(oane)    021 318 43 85   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) evelyne_tudorache@istis.ro; evelynetudorache@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 26 ianuarie 1972 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor  
Director, direcția economică 

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 

 2022 – prezent 
 
 Director  
 
  Organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea economică a I.S.T.I.S.; 
  Efectuează și răspunde de efectuarea plăților generate de cheltuielile I.S.T.I.S., în conformitate cu 
legislația în vigoare.  

  

Perioada 2007 – 2022 

Funcţia sau postul ocupat - Auditor superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Auditarea tuturor activităților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv a 
instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea/coordonarea sa. 
Activitatea în cadrul Serviciului de Audit Public Intern din MADR a constat, în perioada menționată, în 
asigurarea conducerii cu privire la monitorizarea și modul de implementare a fondurilor FEGA, 
FEADR și FEP, precum și a fondurilor bugetare naționale din cadrul MADR.  

Numele şi adresa angajatorului 
 

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 

                 
   Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate                  
             Numele şi adresa angajatorului 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, București, sector 3, Carol I, 2-4 
 
2002 – 2007 
 
Auditor superior 
 
Activitatea specifică de audit public intern pentru a asigura conducerea în buna organizare și 
implementare a programelor de promovare a agriculturii românești prin cursuri de formare și 
consultanță pentru fermierii români; 
Agenția Națională de Consultanță Agricolă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Administrație publică 
 
 
 
2000 – 2002 
Auditor debutant / asistent 
 
Activitatea principală a fost aceea de a oferi asigurare conducerii Ministerului Agriculturii privind 
utilizarea fondurilor publice și a eficienței și economiei de gestionare a proprietății publice a tuturor 
instituțiilor subordonate și sub autoritatea sa între anii respectivi; 
 
Administrație publică 
 
 Ministerul  Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 

mailto:evelyne.tudorache@madr.ro
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

                
                  Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate   
 

e 

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 

 

   
1998 - 2000  
Revizor contabil 
 
Activitatea principală a fost de a oferi asigurare conducerii Ministerului Agriculturii privind gestiunea 
fondurilor publice și a eficienței și economiei de gestionare a proprietății publice a tuturor instituțiilor 
subordonate și sub autoritatea sa între anii respectivi prin verificarea contabilității de gestiune; 
 Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 
 Administrație publică 
 
 
 01.05.1998- 29.09.1998 / 01.11.1998 
 Contabil șef / revizor contabil 
Responsabilități privind gestiunea financiară contabilă a entității  
   SC Agromax SA Măxineni 
Producerea și comercializarea produselor agricole 
 
15.01.1996 – 01.10.1996 
 
 Contabil 
 Evidența conturilor contabile a firmei și elaborarea balanței contabile 
 SC Comorex SA Brăila 
 Producție coturi/țevi distribuție gaz și instalații sanitare 

 
Educaţie şi formare 

 
                                                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 

 
 Doctorand în management 
- fără susținerea licenței 
 
2018-2020 
- 
Managementul resurselor umane, managementul informațiilor clasificate, managementul comunicării 
 
 Universitatea Valahia din Târgoviște 
 
  
Studii postuniversitare 3 ani 

  

Perioada 2015-2016 Masterand în contabilitate, audit și consultanță 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă postuniversitară în contabilitate, audit și consultanță, finalizat prin diplomă de master în 
domeniul contabilitate, audit și consultanță. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe juridice, contabilitate, guvernanță corporatistă, management, audit bancar,  audit financiar și 
audit intern 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Athenaeum București 
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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 
 

 

   Studii postuniversitare 2 ani 
 
 
1992 - 1997 
Licența acordată de Academia de Studii Economice, București, România,  
Universitatea de Relații Economice Internaționale 
Diplomă economist, specializată în management, marketing în afacerile economice internaționale; 
Management international, management bancar, asigurari, contabilitate, marketing international; 
 
Academia de Studii Economice București, România 
 
  Studii universitare 
 
 
1986-1990 
Studii liceale 
Diplomă teoretică liceală 
 
Liceul teoretic „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”, BRĂILA 
 
Studii liceale 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Română 
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent   

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale PUBLICAREA DE ARTICOLE DE SPECIALITATE PRIVIND: 

• Gestiune resurselor umane, în revista Universității Valahia de Târgoviște, 2017 ; 

• Comportamentul organizațional în Instituțiile publice, Conferința internațională – Organizația 
Knowledge-Based, Sibiu, 2019 

• Managementul comparat al resurselor umane între SUA și Japonia, în revista Universității 

Valahia de Târgoviște , 2018; 

• Motivarea angajaților în cadrul instituțiilor publice, în revista Universității Valahia de 
Târgoviște, 2019 

• Dezvoltarea organizaţională şi măsurarea performanţei la nivelul entităţilor economice românești, 
în revista Universității Valahia de Târgoviște, 2019. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilități organizatorice de tipul: comunicare, coordonare, lucrul în echipă, stres. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, Power point), Internet, e-mail. 
 
 

  
  

Competenţe şi aptitudini artistice Abilități creative -  literator, pictura 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini certificat expert în fonduri europene 
certificat expert achiziții publice 
certificat formator 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
 - 

Anexe - 

 
 


