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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume TUDOR  Anca 

Adresă(e) Timisoara, Romania 

E-mail(uri) anca.ancutza@gmail.com, atudor@umft.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iulie 2005 – septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Analist-programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intretinere baza de date, statistica 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic nr.5 Obstetrica-Ginecologie „dr.Dumitru Popescu” Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Analiza sistemului informatic de spital, foaia de observatie clinica generala (FOCG), programare in 
Access - domeniul medical, intretinere baza de date SyBase, statistica medicala – Oficiul de calcul al 
spitalului 

  

Perioada Martie 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic la disciplina de Informatica Medicala 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”  din Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare curs, lucrari practice, cercetare - disciplina de Informatica Medicala 

  

Perioada Martie 1994 – martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic la disciplina de Informatica Medicala 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”  din Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare curs, lucrari practice, cercetare - disciplina de Informatica Medicala 

  

Perioada Martie 1993 – martie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic la disciplina de Informatica Medicala 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”  din Timisoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare lucrari practice - disciplina de Informatica Medicala 

Perioada August 1990 – martie 1993 

Funcţia sau postul ocupat Programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Creare, administrare si intretinere baze de date 

Numele şi adresa angajatorului Industria Lanii S.A. Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Programare Cobol, FoxPro, Fortran – programe de salarii, mijloace fixe, gestiune - Oficiul de calcul 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2004 – iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in domeniul Medicina, specializarea Informatica Medicala 

mailto:anca.ancutza@gmail.com
mailto:atudor@umft.ro
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Sistem informational de analiza si management a datelor medicale in Obstetrica-Ginecologie” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”  din Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor in stiinte; ISCDE 6 

  

Perioada martie-septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Medii avansate de Baze de Date – administrare ORACLE” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Limbajul SQL, mySql, Oracle Enterprise Manager (OEM); ISCDE 4B 

  

Perioada October 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Resampling methods (with R)” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Faculty of Computer Science “Al.I. Cuza” University, Iasi, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

„R” software; ISCDE 4B 

  

Perioada April 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Adaptive and sequential procedures for clinical trials" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Faculty of Computer Science “Al.I. Cuza” University, Iasi, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCDE 4B 

  

Perioada September 2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs specializare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

"Statistical Genomics for Medical Research" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Faculty of Computer Science “Al.I. Cuza” University, Iasi, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCDE 4B 

  

Perioada Septembrie 1986 – iunie 1990 

Calificarea / diploma obţinută 
Matematician – Informatician 
Absolventa Facultatea de Matematica, specializarea Informatica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-      analiza matematica, geometrie analitica, algebra, ecuatii diferentiale, cercetari operationale, 
statistica 
- limbajele de programare Pascal, Basic, C, Cobol, dBase, Lisp 
- sisteme de operare, baze de date, retele de calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Timisoara, Facultatea de Stiinte ale Naturii 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Programare, predare informatica, matematica; ISCDE 5A 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, colegial, sociabil si comunicativ 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage 
- Limbaje de gestiune a datelor: FoxPro, SQL 
- Limbaje stiintifice: Visual Basic, C 
- HTML, php 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica corala 
  

Informaţii suplimentare Participari in proiecte de cercetare nationale:  

VIASAN  312 / 2004-2006 “BioVIEW” software package for stimulating of the biological processes with dedicated interface 

VIASAN 308 / 2004-2006 
“StemBank”- Developing of a regional bank of umbilical cord blood cell and placenta in order to 
realise the autologus and autogene stem cell transplant 

VIASAN 465 / 2004-2006 
„CARDIORISC” - Assessment of cardiovascular risk in young people; methods of best practice in 
health education 

CEEX 44 / 2005-2008 “Stem cell therapy for vascular regeneration and reconstruction” 

CEEX 11 / 2005-2008 
„NANOSIM” – “Transportation and structuration processes at micro/nanometric scale in biomedicine 
and materials science 

CEEX 03 - INFOSOC 4091 / 2006-2008 
„MaternQual” -  Integrated information system for comprehensive evaluation of risk factors 
associated with risk prediction and quality in obstretics 

PNII – P4INFOSOC 11019 / 2007-2009 "Simimed" – Integrated managing system for medical informations using standard HL7 

POSDRU/2/1.2/S/5/2009-2013 
Registrul Matricol Unic (RMU), Dezvoltarea unui sistem informatic integrat (aplicație informatică) 
pentru sistemul naţional de gestiune a participanţilor în sistemul de învăţământ superior 

POSDRU /86/S/63815 
„E-Mediqual” Calitate Şi Competenţă  Profesională Europeană În Educaţia Medicală Şi În 
Managementul Activităţilor Educaţionale  

POSDRU/155/1.2/S/141278 “Politici bazate pe evidenţe şi impactul aspura pieţei forţei de muncă” (INFOHE) 

CNFIS/FDI2016 
Asigurarea transparentei in gestiunea studentilor si implementarea Registrului Matricol Unic al 
Universitatilor din Romania 

 

Informaţii suplimentare Participari in proiecte de cercetare europene (HURO, Serbia): 

 HU-RO TRANS-MED,  A régiót sújtó népbetegségekre irányuló közös kutatási program, Szeged -Temesvár, 2010-2012 
 

 HURO-CARDIO-POL, Development of the Infrastructure for a Pole of Excellency in Cardiovascular Research, Szeged -Temesvár, 2010-
2012 

 
 PRENATAL DIAGNOSIS NETWORK: MIS-ETC 1347 - Colaborator in Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica 

Serbia – Proiectul ,,Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă specializate în diagnosticul prenatal 
al malformaţiilor fetale în regiunea Timişoara–Vârşeţ”, 2011-2014  

Informaţii suplimentare Afilierea la organisme profesionale internaţionale şi naţionale: 
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 Societatea romana de informatica medicala (SRIM) din 1997 

 Centrul de Modelare a Sistemelor Biologice şi Analiza Datelor (CMSBAD) din 2006 

 ISCB Romanian National Group din 2008 

 Societatea romana de fizica din 2009 

 European Federation for Medical Informatics (EFMI) din 2009 

Informaţii suplimentare Membra in colectivul editorial al revistelor: 

 
 GINECO RO ISSN 1841-4435 

 Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal (indexata Scopus, Ebsco) ISSN2065-
0574 

 
 
 
 
 
 
Timisoara, 11.09.2016        Anca Tudor 

 


