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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

Ianuarie 2016 - prezent Coordonator naţional 
Consiliul Europei  – Echipa de sprijin a Reprezentantului Secretarului General privind Roma şi 
Itineranţii, Programul ROMACT 

▪ Stabilirea legăturilor cu actorii instituţionali de la nivel naţional, în special cu autorităţile naţionale şi cu 
asociaţiile naţionale ale autorităţilor locale 
▪ Coordonarea procedurilor de mediere, în fiecare municipalitate participantă, între autorităţile locale, 

Grupul de Acţiune al Comunităţii Rome şi mediatorul local ROMACT.  
Sectorul de activitate Non-profit 

Februarie – Martie 2016 Consilier  
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Cabinetul Secretarului de Stat 
Marius Adrian Dobre 

▪ consilier pe problematica refugiaţilor şi a minorităţilor naţionale 
▪ elaborarea de puncte de vedere, analize şi propuneri de acţiuni privitoare la aceste chestiuni 
▪ organizarea şi participarea la întâlniri cu entităţi relevante în domeniu 
Sectorul de activitate Administraţie publică 

Mai – Octombrie 2015 Responsabil tehnic 
Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială, Str. Principatele Unite nr. 10, Sector 4, Bucureşti 

POSDRU 154888: Şanse egale la educaţie  

Sectorul de activitate Non-profit 

August  – Octombrie 2015 Expert PR 

PEH 082 „Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării şi a 
marginalizării grupurilor vulnerabile” 

Sectorul de activitate Non-profit 

Noiembrie – Decembrie 2015  Formator  
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”,  

 „Democraţie participativă. Pilotarea unei iniţiative cetăţeneşti pentru comunităţile interetnice din 
România”/RO2013_C2.1_08 

Sectorul de activitate Non-profit 

Ianuarie – Mai 2015 Expert organizare evenimente 
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” – Calitate, Eficienta si Servicii Profesioniste in Serviciul 
Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru si Sud-Muntenia - CESP SPO / 129602 

Sectorul de activitate Non-profit 

Mai 2010 – Mai 2015 Director de cabinet  al Preşedintelui 

 
STUDIILE PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
Doctor în domeniul Ordine și Siguranță Națională 
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Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Piaţa Valter Mărăcineanu 3-9, Sector 1, Bucureşti 

www.cncd.org.ro 

▪ planificarea şi organizarea de întâlniri, mese rotunde, conferinţe, seminarii şi a altor acţiuni de 
comunicare publică în concordanţă cu priorităţile instituţiei 
▪ activităţi de PR şi de comunicare – scrierea de rapoarte, articole şi analize specifice în colaborare cu 

departamentele şi serviciile instituţiei; gestionarea imaginii demnitarului şi medierea de contacte cu 
mass-media, reprezentanţii societăţii civile, ai instituţiilor publice şi ai altor actori relevanţi în domeniu 
pentru asigurarea unui flux informaţional continuu în vederea menţinerii interesului acestora faţă de 
activitatea instituţiei, precum şi pentru asigurarea informării corecte şi prompte a opiniei publice 
▪ analiza impactului mediatic al acţiunilor instituţiei în general şi al apariţiilor Preşedintelui CNCD în 

particular, pe baza modelelor de analiză cantitativă şi calitativă a reflectării în presă 
▪ organizarea de campanii de imagine şi de conştientizare cu privire la principiul nediscriminării şi al 

egalităţii de şanse alături de structurile specifice din cadrul Consiliului  
▪ interfaţă între preşedinte şi instituţie – activităţi specifice de comunicare internă; 
▪ monitorizarea evenimentelor de natură politică şi socio-culturală în vederea pregătirii poziţiilor publice 

ale Preşedintelui CNCD 
▪ expertiză pe programe şi expertiză pe management de proiect 
▪ elaborarea, crearea şi menţinerea protocoalelor şi a procedurilor instituţionale 
▪ scrierea de rapoarte, articole şi analize specifice în colaborare cu departamentele şi serviciile 

instituţiei, activităţi de cercetare, colectare, prelucrare, analiză şi sinteză a informaţiilor în domeniul 
drepturilor omului 
▪ organizarea agendei preşedintelui. 

Sectorul de activitate Administraţie publică 
Martie 2011  - Octombrie 2013 Director de comunicare   

Fundaţia „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”, Aleea Privighetorilor nr. 1,  Sector 1, Bucureşti 

www.fundatiacnai.ro 

▪ construirea şi gestionarea  imaginii publice a Fundaţiei, planificarea de programe specifice profilului 
▪ gestionarea relaţiilor cu mass-media – organizarea şi participarea la manifestările pentru presă: 

conceperea comunicatelor, a invitaţiilor la conferinţele de presă, organizarea evenimentului; 
pregătirea materialelor necesare pentru informarea presei – conceperea şi redactarea notelor şi a 
dosarelor de presă, a textelor pentru declaraţii ale Consiliului Director 
▪ realizarea de baze de date relevante pentru activitatea Fundaţiei  
▪ întocmirea planului de anual de acţiuni pentru realizarea proiectelor Fundaţiei 
▪ campanii de comunicare privitoare la acţiunile şi la proiectele Fundaţiei 
▪ administrarea şi actualizarea cu texte şi fotografii a paginii de internet a Fundaţiei  
▪ realizarea rapoartelor anuale de activitate 

Sectorul de activitate Non-profit  
Noiembrie 2009  - Aprilie 2010 Business Development Manager   

SC Smart Project Solutions SRL, Str. Costache Marinescu 21, Sector 1 bis, Bucureşti 

www.smartprojectsolutions.ro 

▪ vânzare de licenţe software, implementare şi servicii de consultanţă 
▪ vânzare de servicii de management de proiect 
▪ vânzare de servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă 
▪ strategii de marketing şi comunicare 
▪ pregătirea şi coordonarea echipei de vânzări 

Sectorul de activitate Privat, industria serviciilor şi a informaţiilor tehnologice 
Februarie 2007 – Martie 2009 

 
Manager 
SC Castilia SRL, Str. Cuza Vodă Bl. 1F, Sc. A, Parter, Slobozia, Judeţul Ialomiţa 

▪ identificare de oportunităţi de investiţii pe piaţa imobiliară locală (Ialomiţa) şi naţională 
▪ achiziţionare proprietăţi imobiliare 
▪ schimbare destinaţii terenuri, efectuare PUZ-uri 
▪ relaţia cu autorităţile locale şi cu partenerii străini 

Sectorul de activitate Privat, Imobiliare  
Ianuarie 2004 – decembrie 2006 Consilier de imagine / relaţii cu presa 
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Cabinet parlamentar teritorial Marian Hoinaru, Slobozia, Judeţul Ialomiţa 

▪ activitati de PR şi comunicare – planificarea  şi organizarea de acţiuni de comunicare publică în 
concordanţă cu profilul parlamentarului; analiza impactului mediatic al acţiunilor întreprinse; 
redactarea de mesaje 
▪ monitorizare şi analiză media – analize cantitative şi calitative ale mesajelor transmise de principalele 

canale media naţionale şi locale 
▪ relaţia cu presa – organizarea de conferinţe de presă; transmiterea de informaţii către media şi public 

Septembrie 1999 – Septembrie 
2000 

Colaborator 
Preşedinţia României, Departamentul pentru Culte - Şos. Cotroceni nr. 1, Sector 6, Bucureşti 

▪ Cercetare, colectare, prelucrare, analiză şi sinteză a informaţiilor de interes pentru Consilierul de stat 
Traian Radu Negrei 
▪ activităţi de asistenţă a consilierului de stat (asigurarea circuitului informaţional între consilier, cabinet 

şi instituţie; supravegherea statusului documentelor pentru a fi conforme cu reglementările 
instituţionale) 
▪ activităţi de secretariat în cadrul cabinetului: revista presei, documentare, materiale de analiză, lucrări 

de arhivare, operarare pe calculator activităţi de corespondenţă - primirea şi verificarea 
corespondenţei; clasificarea şi ordonarea corespondenţei; trierea ei prin catalogarea subiectului în 
scopul stabilirii modalităţii de răspuns 
▪ Organirea şi participarea la diverse manifestări şi evenimente  
▪ Organizarea de întâlniri ale Consilierului de stat cu reprezentanţi ai presei, cu lideri de opinie, cu 

personalităţi ale vieţii sociale, culturale şi politice româneşti şi internaţionale 
▪ activităţi de traducere şi retroversiune 

Sectorul de activitate Administraţie publică 
 
 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
 

2013 - Prezent  Doctorandă   

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti 

▪ Şcoala Doctorală de Ordine şi Siguranţă Naţională  - „Migraţia majoră şi paradigma securităţii în 
secolul XXI” 

2011  - 2013 Master în ştiinţe politice  

Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti 

▪ Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european – „Situaţia persoanelor LGBT în 
România post-aderarea la Uniunea Europeană” 

2012  Absolventă  

Colegiul European de Securitate şi Apărare, Bruxelles 

▪ CSDP Orientation Course 
2008 – 2012 Licenţiată în drept  

Facultatea de Drept şi Administraţie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 

▪ Specializarea Drept – „Egalitatea în drepturi sau principiul nediscriminării” 
2010 – 2011 Absolventă  

Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Bucureşti 

▪ Curs post-universitar „Managementul strategic al afacerilor interne” 
2010 – 2011 Absolventă  

Institutul Diplomatic Român, Bucureşti 

▪ Program de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale 
2010 Mediator  

Asociaţia Pro Medierea, furnizor de formare avizat de Consiliul de Mediere 

2010  Formator  

Centrul de evaluare şi certificare CRFPS PRO VOCAŢIE, acreditat CNFPA 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

2009 Manager de proiect  

Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse; Consiliul naţional de formare profesională a adulţilor; 

Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului; Centrul de Afaceri Reşiţa 

2008 Manager de proiect în Primavera P102 / P106  

Primavera, Departamentul de training Primavera Systems 

2000 – 2005 Licenţiată   

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 

▪ Comunicare şi relaţii publice – „Managementul proiectelor” 
2000 – 2003 Licenţiată   

Universitatea din Bucureşti, Colegiul universitar de administraţie şi secretariat 

▪ Specializarea Birotică – „Managementul conflictelor” 
1993 - 1997 Bacalaureată   

Liceul teoretic „Unirea” Focşani 

▪ Limbi moderne – engleză intensiv 

Limba(i) maternă(e) Română  
Alte limbi străine cunoscute  

ÎNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba engleză Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat  

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

 C1 

Limba franceză Utilizator 
independent  

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 B1  

Limba spaniolă Utilizator 
independent  

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 B1  

Competenţe de comunicare  ▪ Excelente abilităţi de comunicare şi de relaţionare; spirit de echipă; rezistenţă la stres; capacitate de 
evaluare, analiză şi sinteză; grad mare de adaptabilitate; atenţie la detalii; discreţie şi loialitate; 
autocontrol; prestanţă, tact şi discernământ; abilitatea de a lucra sub presiunea timpului; operativitate 
în luarea şi aplicarea deciziilor organizatorice, de coordonare şi de control. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Experienţă excelentă a managementului de proiect şi al echipei; experienţă logistică; spirit metodic, 
disciplinat; atenţie distributivă 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Permis de conducere  ▪ B 

Activitate de voluntariat, organizaţii 
non-guvernamentale 

▪ 2015 – redactor Revista de Studii de Securitate Publică 
▪ 2013 – membru în Consiliul director al Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”  
▪ 2010 – membru fondator al organizației „Uniriştii” 
▪ 1995 – 1997 Secretar al departamentului de tineret al Organizaţiei „Salvaţi copiii – Romanian Save 

the Children” (participări la seminarii de pregătire intensivă privind strategiile de aplicare a Convenţiei 
ONU cu privire la Drepturile Copilului) (membru din 1993) 
▪ 1995 – 1997 Ofiţer relaţii cu presa al Asociației ProDemocraţia Vrancea (membru din 1993) 
▪ 1995 – 1996 Secretar al Fundaţiei pentru conservarea vieţii sălbatice Vrancea 
▪ 1996 – 1997 Vicepreşedinte al Fundaţiei pentru conservarea vieţii sălbatice Vrancea 
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Publicaţii 
 

 
 
 
 
 

 

▪ Securitatea frontierelor in contextul migraţiei majore – provocări şi posibile soluţii, Volumul Conferinţei 
Ştiinţifice a Şcolii Doctorale „Noi provocări ale Securităţii Interne a UE”, ediţia a V-1, Academia de 
Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti,  iunie 2016 
▪ Scurtă analiză a fluxurilor migratorii actuale şi a impactului lor asupra României – Studii de Securitate 

Publică, vol. 4, numărul 3, Iulie-Septembrie 2015 
▪ Problematica minorilor migranţi neînsoţiţi – provocare actuală în activitatea agenţiilor de aplicare a 

legii – Studii de Securitate Publică, vol. 4, numărul 2, Aprilie-Iunie 2015 
▪ Migraţia de mediu – ameninţare de securitate sau remediu efectiv? – Studii de Securitate Publică, 

vol. 4, Ediţie Specială Iunie 2015 
▪ Accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi - obligaţii şi provocări pentru 

instituţiile publice – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Institutul pentru Politici 
Publice, Bucureşti, 2013 

Referinţe  
 

 
 
 

 
 

▪ Adrian Marius Dobre, fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice – 0729 001181 
▪ Mihaela Zătreanu, National Program Officer, ROMACT, Consiliul Europei – 0754 888 248  
▪ Asztalos Csaba Ferenc ,  Preşedinte, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – 0720 722 

633 
▪ Miclea Damian, prof.univ.dr., general în rezervă, Academia de poliţie „Alexandrul Ioan Cuza” – 0746 

219 494 
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