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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tudor Andreea Denisa  

Adresă(e) Soseaua Ștefan cel Mare, nr. 54 

Telefon(oane) Mobil: 0766.109.359   

E-mail(uri) deniz@denisatudor.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 08 iulie 1989 
  

Sex F. 
  

  

Experienţa profesională 
 

  
  

Februarie 2015 - Prezent 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Octombrie 2015 – Prezent 

Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Decembrie 2012 – februarie 2015  

 
Global Online Campaigns Manager 

Dezvoltarea de campanii online la nivel global. 

Bitdefender (www.bitfedender.com), str. Delea Veche, nr. 24, Clădirea A, sector 2 București 

Marketing și comunicare 
 
 
 

Cadru Didactic Asociat 

Susținerea de activități didactice pentru discipline precum: 

 Relații publice în mediul online 

 Teorii și practici de relații publice 

 Organizational communication 

 Comunicare internă 

 Strategii digitale de comunicare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (www.comunicare.snspa.ro), Bdul Expoziției, nr 

30A, sector 1, București  

Predare 

http://www.bitfedender.com/
http://www.comunicare.snspa.ro/
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Funcţia sau postul ocupat Account Executive 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare campanii de comunicare online și offline, responsabilă atât de gestionarea resurselor 
umane interne, cât și de relația cu clienții. 
Monitorizare și raportare periodică pe campaniile în desfășurare către clienți. 

Numele şi adresa angajatorului the Syndicate (www.thesyndicate.ro), str. Mihnea Vodă, nr.06, sector 4, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Project Management în domeniul comunicării 

August 2011 – decembrie 2012  

Funcţia sau postul ocupat PPC Specialist & Copywritter 

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepere strategii de campanii de promovare online. 
Monitorizare și raportare periodică pe campaniile în desfășurare 

Numele şi adresa angajatorului WebDigital (www.webdigital.ro), str. Oițelor, nr.20, sector 4, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Creație în domeniul marketing-ului online 

  

Februarie – mai 2011 

 

Funcţia sau postul ocupat PR Intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Responsabilă cu promovare online (concepere mesaje pentru forumuri reviste, pentru  
 grupuri online din social media); 
 Follow-up evenimente;  Pregătire mapă de presă evenimente. 

Numele angajatorului Russenart Communications 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate PR & Comunicare 

  
  

  

Educaţie şi formare          

  

2013 - prezent Doctorat Științe ale Comunicării 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Științe ale Comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Comunicare și Relații Publice, ZI, SNSPA, București 

Domeniul de cercetare: Diferențe culturale în ultilizarea Social media în comunicarea organizațională 
 

2011-2013 Masterat în Brand Management și Comunicare Corporatistă 

Calificarea / diploma obţinută Master în domeniul Științe ale comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de Comunicare și Relații Publice, ZI, SNSPA, București 
 

Lucrare de dizertație  “BRANDING DE AUTOR: între branding cultural și branding personal în era online” 

 Conf. univ. dr. Diana-Maria Cismaru 

  

2008-2011 Facultatea de Comunicare și Relații Publice 

Calificarea / diploma obţinută Licențíat în comunicare și relații publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Comunicare și Relații Publice, ZI, SNSPA, București 
 

Lucrare de licență “IMNURILE NAȚIONALE ALE EUROPEI: Funcții retorice sub dezideratul identității europene”    

                     Lector univ. drd. Alexandru Carlan 

  

2009-2013 Facultatea de Drept 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Nicolae Titulescu”, București 

  

Lucrare de licență CONCURENȚA NELOIALĂ și protecția ideilor în domeniul publicității în contextul erei internetului 

  prof. univ. dr. Viorel Roş 

http://www.thesyndicate.ro/
http://www.webdigital.ro/
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Proiecte studențești și 
comunicări științifice 

 

 

14 mai 2010 Participarea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ComunicarTe VII, organizată de Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul SNSPA cu lucrarea „Comunicare interculturală în cãminul 
studenţesc P23” 

28 mai 2010 „Premiul special” la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, organizată de Departamentul de 
Sociologie, din cadrul SNSPA cu lucrarea „Comunicare interculturală în cãminul studenţesc P23” 

20 august – 30 august participantã în cadrul proiectului european finanţat de „Tineret în acţiune”: INTO THE JUNGLE, proiect 
desfăşurat în Letonia. Temele centrale ale acestuia au fost: „Dezvoltarea abilităţilor de leadership prin 
educaţia outdoor” 

9 -10 octombrie organizator proiect (asistent proiect) „Fii lider pe darul tãu”, desfãşurat la Sinaia drept continuare a 
proiectului susţinut de comisia europeanã  prin „Tineret în acţiune”: „Dezvoltarea abilităţilor de 
leadership prin educaţia outdoor”. 

2008-2009 voluntar în cadrul Asociaţiei Studenţeşti Advice Students 

         Domeniul: PR şi Publicitate 

        Activităţi şi responsabilităţi: 

                         Membru al departamentului de Resurse Umane 

                         Organizarea de recrutări pentru proiectele desfăşurate (realizarea de: fişe ale  

                         candidatului, formulare sugestive de aplicare, grile de interviu, ţinerea de interviuri;) 

                      Organizarea de team-building-uri pentru coeziunea echipei 
                      Realizarea evaluării periodice (din trei în trei luni) a nivelului de satisfacţie al membrilor  
                      Advice referitor la activităţile şi responsabilităţile acestora 

Februarie – mai 2009 Coordonator Departamentul de Resurse Umane în în  cadrul organizaţiei Intelligent Communication 

           Activităţi şi responsabilităţi: 

                         Coordonarea departamentului de Resurse Umane 

                       Oferirea de training-uri pentru membrii echipei înainte de desfăşurarea oricărei activităţi 
                      Organizarea de team-building-uri pentru coeziunea echipei 
                       
 

mai 2009 Participarea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ComunicarTe VII, organizată  de Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA cu lucrarea „Repoziţionarea culturală a individului: dinspre 
comunitatea naţională spre cea organizaţională” 

 
Colaborări și participări la 

proiecte în timpul facultății 

 

A.1-30 mai 2011    Cercetare pe tema: ““Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la învăţământul     

   superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ,   

   structuri centrale şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali”” 

        Domeniul: cercetare sociologică 

        Activităţi şi responsabilităţi: 

                         Operator teren – aplicare chestionar în școli și licee;  

                         Introducere date în SPSS 

                         Realizare raport cercetare 

 

B.1 martie 2010 – 1 martie 2011 colaborator TVR (str. Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti) pentru emisiunea de educaţie 
„Generaţia Contra” (generatiacontra@tvr.ro). 
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         Domeniul: media 

        Activităţi şi responsabilităţi: 

                         participant în dezbaterile din cadrul emisiunii pe educaţie: “Generaţia Contra”; 

                      realizarea de materile difuzate pe parcursul emisiunii (reportage, ştiri, interviuri, scurte  
                      scenete pe teme diverse dezbătute în platou şi vox pop).  

  

C.. 2009 – 2011 Redactor-şef adjunct la Revista Didactica Nova, Ed. statut I.S.S.N. 1220 -322X 

         Domeniul: critică literară 

        Activităţi şi responsabilităţi: 

                         Realizarea de articole ştiinţifice pentru fiecare număr publicat;  

                      Lecturarea de articole pentru selectarea celor potrivite pentru publicare din punctul de  
                      vedere al tematicii şi normelor de redactare  

 
Concursuri şi premii școlare 

 

2008-2006 coordonator la revista Polymnia, Craiova 

2008 – 2005 participare la cenaclul „Elena Farago”, Craiova 

2008  

25-29 februarie  Obţinerea premiului II la secţiunea Interpretare din cadrul „Zilelor Marin Sorescu”, Ediţia a VII, Craiova 

Martie  Premiul I la Olimpiada de limba şi literatura română, etapa judeţeană 

Aprilie     Participare la Sesiunea de Referate şi Comunicări „Universul sorescian”, ediţia I 

2007  

Martie Premiul I la Concursul Naţional de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”, faza judeţeană 

Aprilie Participare la Concursul „VIITOR MAI SIGUR”- Organizaţia „SALVAŢI COPIII” FILIALA DOLJ 

 Participare la Proiectul Şcolar Comenus 1 Socrates în anul şcolar 2006- 2007 

Mai Menţiune la Concursul de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”- faza naţională 

2006 

                                                  
Februarie 

 
Premiul al II-lea la Olimpiada de Literatura Română „Mihai Eminescu”, faza judeţeană 

Aprilie-mai Participare la proietul EUROPA LA LICEU, iniţiat de către Delegaţia Comisiei Europene în România 

2005  

Martie Premiul I la Concursul de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”- etapa judeţeană 

Mai Menţiune la Concursul de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”, ediţia XLVIII- Faza naţională 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba franceză Atestat de Competenţe Profesionale - Competenţe Lingvistice de nivel mediu în Limba  Franceză 
(Attestation de Réussite DELF B2) 

  

Limba engleză Avansat 

  

Limba spaniolă Mediu 

  

 


