Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
E-mail
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Naţionalitate
Data naşterii

română
30.11.1979

Experienţa socioprofesională
Perioada Febr. 2016 - prezent
Denumirea instituţiei Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor, din
cadrul Asociației pentru Promovarea Sănătății (ARPS)
Funcţia Coordonator comunicare în proiectul EMINET ”Dezvoltarea unei rețele de
organizații active în domeniul migrației”, co-finanțat din fonduri elvețiene
Activităţi şi responsabilităţi Promovarea activităților și rezultatelor proiectului pe toată durata de implementare a
principale acestuia.

Perioada
Denumirea instituţiei
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Febr. 2012 - prezent
Asociaţia FRONT
Vice-preşedintă




Management, expertă de gen, co-inițiatoare și co-organizatoare a unor proteste
privind violența împotriva femeilor, drepturi ale femeilor, scriere și
implementare de de proiecte.
Co-administratoare a site-ului Feminism Romania şi a conturilor de rețele
sociale
Responsabilă cu comunicarea și expertă de gen în proiecte cu finanțare din
diverse surse:
o Proiectul „One Europe – Many realities: Gender roles in different
social contexts and societies - Bulgarian, German, Roma,
Romanian” , finanţat prin programul „Tineret în Acţiune” – expert
de gen.
o Proiectul „European Feminist Summer Camp - Knowing
eachother, working together”, finanţat prin programul „Tineret în
Acţiune”. Organizare, evaluare, elaborare material video. Iul. – nov.
. 2012
o Proiectul „Campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a
modificărilor din Legea 217 din 2003 Republicată, în special a
ordinului de protecție". implementat de către Asociația
TRANSCENA, în parteneriat cu GRADO, CPE, Fundația Sensiblu,
A.L.E.G., ARTEMIS - CLUJ, Centrul FILIA, Asociația FRONT,
Asociația Anais și finanțat de către Open Society Foundation. (dec.
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2013 – dec. 2014)
Proiectul „Rupem tăcerea despre violenţa sexuală. Intarirea
capacitatii ONG-urilor de a integra violenta sexuala pe agenda
publica”, finanţat din fondurile norvegiene - Fondul ONG în România
(cod C5.1_05), implementat în perioada mai 2014 – aprilie 2015, de
către Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen și partenerii.
Expertă și responsabilă cu comunicarea.
o Proiectul „Coaliţia pentru Egalitate de Gen” (http://ongen.ro/ ),
finanţat din fonduri norvegiene prin Fondul ONG în România (cod
C5.1_071), implementat în perioada mai 2014 – decembrie 2015, de
către Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația
Front, Societate de Analize Feministe Ana, Asociația Femeilor Rome
E-Romnja și Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen. Expertă și
responsabilă comunicare.
o Proiectul ” Discriminari Urbane. Program de Cetatenie Activa
Sensibil la Gen”, (http://www.discriminari-urbane.ro/) finanţat din
fonduri norvegiene - Fondul ONG în România (cod
RO2013_C1.1_31), implementat în perioada mai 2014 – oct.2015.
Colaborare la elaborarea Ghidului privind Discriminările Urbane,
capitolul ”Adunările publice din București”
o Proiectul, „Dezvoltarea si Consolidarea Retelei pentru Prevenirea
si Combaterea Violentei impotriva Femeilor”
(http://violentaimpotrivafemeilor.ro) , finanţat din fonduri norvegiene
- Fondul ONG în România (cod RO2014_5.1_46), implementat în
perioada februarie 2015 – martie 2016, de către Asociația Transcena
în parteneriat cu Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia pentru Libertate şi
Egalitate de Gen, Centrul Filia, Asociația Front, Asociaţia ANAIS, EROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome
și Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iași. Expertă de gen și
responsabilă cu comunicarea.
Co-inițiatoare și co-autoare de scrisori de deschise vizând teme din domeniul
discriminării de gen, sesizări la CNCD, comunicate de presă etc.
o



Perioada
Denumirea instituţiei
Funcţia

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Perioada
Denumirea instituţiei
Funcţia

Mai 2014 – iulie 2015
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
din România (OAMGMAMR)
Expertă egalitate de şanse pe termen lung, în cadrul proiectului „Asigurarea
accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piața
inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”
POSDRU/144/6.3/S/128613
- elaborarea unor instrumente de cercetare (chestionare, grilă de interviu) și
prelucrarea datelor.
- moderarea unui număr de 15 workshopuri despre egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi, discriminarea femeilor la locul de muncă şi reconcilierea vieţii de familie cu
profesia pentru grupul ţintă (600 de femei din sistemul medical, regiunile Nord,
Vest şi Sud).
- elaborarea unui ghid de bune practici privind non-discriminarea de gen la locul de
muncă şi reconcilierea vieţii de familie cu profesia.

Febr. 2012 – dec. 2014
Societatea de Analize Feministe AnA
Membră în echipa de redacţie a revistei academice Analize Journal for Feminist and
Gender Studies
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Perioada
Denumirea instituţiei
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Perioada
Denumirea instituţiei
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Perioada
Denumirea instituţiei
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Redacţia revistei academice Analize Journal http://www.analize-journal.ro/
- Comunicare şi promovare
- Gestionarea platformei online
- Crearea de conţinut (secţiunile back issues, press review, call for papers)
Februarie – mai 2014
Institutul Intercultural Timişoara – Proiectul „Mai multe femei în politică” –
PolFem
expertă
 Organizarea workshopurilor „De ce avem nevoie de femei în politică?”: 17
februarie 2014 Organizaţia de Femei PDL Sector 1, 18 Februarie 2014
Organizaţia de Femei PSD – Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai”, 24
Martie 2014 Organizaţia de Femei PDL Sector 2
 Scrierea de articole despre reprezentarea politică a femeilor.
 Gestionarea platformei de pe reţeaua socială Facebook
 Promovarea campaniei la întâlnirile societăţii civile
apr. – oct. 2013
Senatul României
Consilier parlamentar al senatoarei Gabriela Creţul, grupul parlamentar al PSD –
part time
Consiliere în abordarea subiectelor aflate pe agenda publică în domeniul social
Monitorizarea activităţii Senatului României
Documentare pentru întrebări şi interpelări trimise miniştrilor
Documentare pentru intervenţii publice, luări de cuvânt, prezentări la simpozioane
şi conferinţe
Analiza şi urmărirea propunerilor legislative semnate
Gestionarea corespondenţei
Apr. – nov. 2012
Fundaţia Friedrich-Ebert-Stiftung
Membră a grupului „Acţiune, Femei!”
Participare la întâlniri pe teme de interes pentru tinerele femei din politică
Prezentare şi moderare workshop „Egalitate de gen, justiţie de gen într-o socialdemocraţie modernă” în cadrul Conferinţei Alumni lor FES – nov. 2012

Perioada
Denumirea instituţiei
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Autorizaţie eliberată de

Mar. 2009 – febr. 2012
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen FILIA
Organizaţie nonguvernamentală
Membră în Consiliul Director
Participare în proiecte, expertă de gen, activism feminist.

2006 - 2013
Traducătoare şi interpretă autorizată de limba spaniolă
DA
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Ministerul Justiţiei
Înregistrată fiscal
Activităţi şi responsabilităţi
principale

CUI 21550112
Traduceri specializate

Perioada
Denumirea angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2005 - 2008
S.C. Hercesa Imobiliara S.A.
Sectorul imobiliar

Perioada
Denumirea angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2001 - 2002
Departamentul de Analiză Socială şi Instituţională - Guvernul României
Instituţie publică

Traduceri, gestiuni administrative şi comunicare

-

Monitorizarea presei
Analize şi rapoarte privind informaţii media
Gestionarea sesizărilor venite pe portalul instituţiei

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

Din oct. 2013 - prezent
Doctorandă în Ştiinţe Politice
Tema de cercetare: Reprezentarea politică a femeilor în România în contextul
europenizării. Coordonator ştiinţific: prof. univ. Mihaela Miroiu.
Școala Națională de Studii Politice Și Administrative - Facultatea de Ştiinţe
Politice

Perioada 2009 - 2010
Calificarea / diploma obţinută Master în Politici, Gen şi Minorităţi
Disciplinele principale studiate / Teza de cercetare: Cotele de gen şi aplicarea lor în România. Coordonator: prof.
competenţe profesionale univ. Mihaela Miroiu
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Școala Națională de Studii Politice Și Administrative - Facultatea de Ştiinţe
învăţământ / furnizorului de Politice
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

6-12 august 2012
Certificat de participare
Cetăţenie activă în Uniunea Europeană

Human Rights Monitoring Institute – Vilnius, Lituania
Şcoala de vară „Using Lisbon Treaty for Building Active Citizenship”
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale
dobândite
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

2003-2004
Specializare post-universitară
Diplomă de specializare în Gestionarea Organizațiilor din Economia Socială
MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR DIN ECONOMIA SOCIALĂ (200 de
ore):
Specializare: ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE (160 de ore)
Şcoala Universitară de Studii Sociale, Universitatea din Zaragoza, Spania

1998 - 2002
Licenţă în Administraţie Publică
Ştiinţe politice, drept (administrativ, civil, constituţional, roman), sociologie
generală, sociologie politică, sociologie electorală, dreptul muncii şi solidaritatea
socială, finanţe publice, politici publice.
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limbi străine cunoscute
Limba spaniolă
Limba engleză
Limba italiană
Permis de conducere
Operare PC

română

Nivel avansat
Nivel mediu
Nivel mediu
Nu
Microsoft Office (Microsoft Word, PowerPoint, Excel), WordPress, Joomla,
Camtasia Studio, SPSS, Nvivo 10

Publicații și conferințe
Participare la conferința internațională: ”Gendered Divisions of Space /Partages Genrés de l'Espace”, Universitatea
Spirul Haret, București, 5-6 iunie 2014, cu prezentarea Gendered space of political representation: loyalty and
dissidence of the Romanian female MPS.
Participare la a INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE (IIDC 2016) organizată de
Romanian Association of Young Scholars (RAYS) la Bucureşti, 30 septembrie – 1 octombrie 2016, București.
Prezentarea Legislative elections using the "uninominal" voting system: the impact on women's representation in the
Romanian Parliament.
Articolul ”Utilizarea mijloacelor financiare publice pentru creșterea prezenței femeilor în politică. Cazul României”,
publicat în revista academică Perspective Politice, decembrie 2014
Recenzie la cartea ”Gender and Citizenship in Romania. Between formal and substantial, normal and normative” de
Diana Neaga, publicată în The Romanian Journal of Society and Politics, Vol.8, No. 2, decembrie 2013
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