Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Domeniul ocupaţional

TOMPEA HARALAMBIE D.CLAUDIA CARLA
Română
30.12.1970
Feminin
1.
2.
3.
4.

TVR
SRTV Studioul Iași
Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2016 – prezent
Director Programe și TVR 2 (prin cumul de funcție)
TVR, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti
mass media

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

2015 – prezent
Director Programe
TVR, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti
mass media

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

2013 - 2015
Producător delegat Direcția Programe
TVR, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti
mass media

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

2011 – 2013
Director TVR Info
SRTV, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti
mass media

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

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

1992 – 2011
a) redactor șef Redacția Știri TVR Iași
b) realizator emisiuni radio și televiziune
c) reporter, redactor, redactor de rubrică, realizator emisiuni
Realizarea de interviuri, reportaje și documentare cu diverse personalități ale vieții
publice; moderator campanii electorale/jurnale/emisiuni/dezbateri
SRTV, Calea Dorobanților,191,București
mass media
1995 – prezent
Cadru didactic asociat
Universitatea Petre Andrei din Iași, Facultatea de Drept, Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr.49,
Iaşi
învăţământ superior
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

2008 – 2011
Cadru didactic asociat
Universitatea Al.I.Cuza din Iași, Facultatea de Litere, Departamentul de Jurnalism și Științele
Comunicării, Bulevardul Carol I, Nr.11, Iași
învăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Martie 2014
Absolventă a cursului "Politică externă și diplomație"
Institutul Diplomatic Român

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Burse, cursuri de perfecționare

2000-2011
Doctor în Ştiinţe politice
Ştiinţe politice şi integrare europeană / România şi structurile militare occidentale-orizont
european sau euroatlantic
Universitatea „Al.I Cuza” din Iaşi - Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe sociale
2006-2008
Diplomă de masterat în Jurnalism şi Ştiinţele comunicării
Jurnalism şi ştiinţele comunicării / Comunicarea politică online
Universitatea „Al .I Cuza” din Iaşi - Facultatea de Litere
1990-1994
Licenţiat în Ştiinţe juridice
Ştiinţe juridice şi diplomaţie / Imunităţi şi privilegii diplomatice
Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi - Facultatea de Drept
1985-1989
absolvent Colegiul Național „ C. Negruzzi” Iaşi
învăţământ preuniversitar
Colegiul Naţional „C.Negruzzi” Iaşi

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MIPCOM și MIPTV, participare ca Director Programe/Reprezentant TVR, Târgul de formate și
programe de televiziune și The Global TV and Digital Content Market - Cannes, aprilie și
octombrie 2017;
URTI, membru în comisia de selecție programe TV - Lisabona, noiembrie 2016
Women Executives in Media, EBU, reuniunea CEO/directori executivi/manageri – Londra, 2016;
TRT- EBU (European Broadcasting Union), „News technology seminar” – Istanbul, 2012;
EBU şi TVR, „Ştiri regionale, ştiri naţionale” – Bucureşti, 2004;
Centrul pentru Jurnalism Independent și Knight International Press (CJI), „Management workshop
pentru directori în media” - București, 2004;
Circom Regional & France 3, „Managementul redacțiilor de televiziune, newsroom” – Strasbourg,
2004;
Thomson Foundation & TVR, „Ştirile TV producţie şi management” – Braşov, 2003;
Deutsche Welle şi Media Center Development, „Reportajul TV în Uniunea Europeană” – Sofia,
2002;
Thomson Foundation, „TV production management” – Iaşi, 2000;
BBC & Deutsche Welle & The European Institute for the Media, „Media and Politics” - Bucureşti,
2000;
Centrul de Jurnalism Independent, „Modern television” – Bucureşti, 1999;
OstWestWirtschaftsAkademie, „Aufgaben und Wirkungsweise von Regionalsendern” – Berlin,
1997;
Circom Regional, „Television journalism” – Szeged, 1995;
„Viaţa politică într-o societate democratică” – Milano, 1995;
Circom Regional & France 3, „Journalism in democracy” – Iaşi, 1995;
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17. Circom Regional, „Broadcast journalism” – Iaşi, 1994;
18. KNOW-HOW Found & Thomson Foundation, „Ştiri şi actualităţi în programele de radio şi
televiziune” – Iaşi, 1993.

Competenţe profesionale utile
pentru TVR
















realizarea de știri, reportaje, anchete,documentare: prospecție, sinopsis, filmare, redactare
text, montaj;
realizarea de transmisii live pentru emisiuni și jurnale, coordonarea echipei de teren;
prezentare jurnale live;
moderare emisiuni complexe, de tip magazin;
moderare dezbateri campanii electorale;
realizare și implementare formate de emisiuni și jurnale;
realizare emisiuni complexe, coordonarea echipei redacționale, colaborare cu echipa tehnica
și cea de producție;
realizarea și coordonarea de campanii și evenimente speciale, coordonarea echipei
redacționale, colaborare cu echipa tehnică și de producție;
coordonare echipă complexă jurnal: editare, producție, emisie jurnal;
managementul unei redacții de știri: atribuire sarcini și coordonare echipă, urmărirea
fluxurilor de producție, bugete;
elaborarea și implementarea unui proiect managerial: formarea și coordonarea echipei,
elaborarea grilei de programe și a formatelor de emisiuni, creare și implementare workflow,
colaborare interdepartamentală (tehnic, artistic, bugete, marketing);
realizarea și implementarea de grile de programe, formate și emisiuni noi;
sintetizarea, analiza și realizarea de propuneri de îmbunătățire asupra diferitelor emisiuni și
programeTV.

Experienţă de tip managerial 1. Director Direcția Programe a televiziunii publice

Distincţii, premii obţinute

2.

Director Departament TVR 2

3.

Director TVR Info – canalul de știri al televiziunii publice – 2011-2013
relansarea canalului de știri al televiziunii publice, prin elaborarea și implementarea unui proiect
managerial;
formarea și coordonarea echipei;
elaborarea grilei de programe și selecția formatelor de emisiuni;

4.

Trainer în proiectul „Dezvoltarea capabilităţilor profesionale şi editoriale” pentru staff-ul
editorial Moldova 1 – 2010

5.

Redactor Şef, Redacţia Ştiri, Studioul TVR Iaşi – 2003-2011

6.

Realizator–coordonator, şef Secţia Eveniment, Studioul TVR Iaşi - 1997- 2003







Premiul „Managerul TV al anului 2011”, Gala Femei de succes, Fundația internațională Mihai
Eminescu – 2012;
Premiul pentru talk-show „Jana Gheorghiu”, Festivalul televiziunilor regionale „SIMFEST”Tg. Mureş, 2010;
Membru al Juriului Internaţional Prix Circom Regional, organizaţia televiziunilor publice din
Europa - 2008 şi 2009;
Participare la Festivalul Internaţional „Eco – Etno – Film” Ohrid, Macedonia cu filmul
„Tăcerea zidurilor anonime” – 2003;
Premiul pentru reportaj – ancheta, „Televest” pentru producţia „Contractul - 2000;
Marele Premiu APTR pentru reportajul „La Dunăre”- 1998.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română
Engleza, franceza
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Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Limba

Înţelegere
Ascultare

Citire

C2
C2

C2
C2

engleza
franceza

(*) Cadrului

Competenţe şi abilităţi

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere

engleza
franceza

Vorbire
Participare la
conversaţie
C2
engleza
C2 franceza

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C2
C2

C2
C2

engleza
franceza

engleza
franceza

european de referinţă pentru limbi

Excelente abilități de comunicare socială dobândite atât prin formarea profesională cât și
datorită experienței jurnalistice
Abilități de trainer în mass-media (titularul cursului de televiziune, Departamentul de
Jurnalism, Facultatea de Litere,Universitatea Al. I. Cuza din Iași, 2008-2011)
Competențe de manager/construcție echipe/elaborare de strategii/fixare și atingere obiective
Cunoaştere şi operare PC; Word, Excel; ENPS
Da; categoria B
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