
1 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TOMESCU MĂDĂLINA 

Adresă(e) Bucureşti, Sector 6 

Telefon(oane) - 

Fax(uri)  

E-mail(uri) madalina.tomescu@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română  

  

Data naşterii 30 ianuarie 1971 

  

Sex femeiesc 

  

Locul de muncă vizat/ 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar doctor 

  

Experienţa 
profesională 

 

Perioada 01 Octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, Președinte al Centrului European 
pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse-
NEDES 2014+ 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri, coordonare studenți 
Coordonarea activității organizației 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București; Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării și 
Egalității de Șanse-NEDES 2014+ 

  

Perioada 01 Septembrie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor doctor, disciplinele Educație Socială, Cultură Civică  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri, coordonare  elevi 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Național ”Ion Neculce” , Școala Gimnazială ”Herăstrău”, sector 1 
Municipiul București 

  

Perioada 01 Martie 2016 – 31 Iulie 2016 
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Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului “Legislatie, Economie, 
Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări 
multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice” 
HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005248 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare;concepere și actualizare suport de 
curs 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

  

Perioada septembrie 2014 – octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului ”Formare în domeniul 
antidiscriminării, egalității de gen și al drepturilor 
persoanelor cu dizabilități” desfășurat în parteneriat de 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și S.C. 
Estudia Consult S.R.L. 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Estudia Consult S.R.L., București 

  

Perioada 01 octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, Director al Centrului de Cercetări 
Juridice și Administrative,  Facultatea de Științe Juridice și 
Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 
Drepturile omului – studii de licență 
Știința administrației – studii de licență 
Management public- studii de licență 
Deontologia funcționarului public 
Analiza conflictelor – studii de master 
Diplomație și negociere internațională – studii de master 
Integritate în administrația publică – studii de master 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 
Coordonare a activității Facultății; participare la întocmirea dosarelor 
pentru acreditarea programelor de studii universitare de licență: 
Administrație publică – IF; participare la întocmirea dosarelor pentru 
acreditarea programelor de studii universitare de masterat din cadrul 
FSJA; control, îndrumare și evaluare a activității de cercetare a cadrelor 
didactice la nivelul facultății 

Perioada septembrie 2011 – decembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului ” JUMIGG - Young Multipliers against 
violence” desfășurat în parteneriat de AEPADO (București, România) cu: 
Multikulturelles Netzwerk (Viena, Austria), Euro-Net 
(Potenza, Italia), Kids Company (Londra, Marea Britanie) și co-finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul Daphne III Funding Programme. 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Desfășurare cursuri de formare 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

AEPADO, București 

  

Perioada Aprilie 2011 – 30 septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor, Prodecan Facultatea de 
Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină 
”Dimitrie Cantemir” 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 
Protecția juridică a drepturilor omului – studii de licență 
Deontologia funcționarului public- studii de licență 
Diplomație și negociere internațională – studii de master 
Analiza conflictului. Modalități alternative de soluționare a 
conflictelor – studii de master 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 
Coordonare a activității Facultății; participare la întocmirea dosarelor 
pentru acreditarea programelor de studii universitare de licență: Drept –
IFR; Administrație publică – IF; participare la întocmirea dosarelor 
pentru acreditarea programelor de studii universitare de masterat din 
cadrul FSJA; control, îndrumare și evaluare a activității cadrelor 
didactice la nivelul facultății 

Perioada Octombrie 2010- Aprilie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor,  Secretar științific al 
Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Coordonarea activităților științifice ale universității 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate științifică și de cercetare 
Coordonarea activităților științifice la nivelul Universității Creștine 
”Dimitrie Cantemir”  

  

Perioada 2008 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Director adjunct Departamentul de Studii 
Universitare de Masterat 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 
Protecția juridică a drepturilor omului-studii de licență 
Deontologia funcționarului public-studii de licență 
Teoria și practica negocierilor – studii de master 
Dreptul păcii – studii de master 
Coordonare a activității Departamentului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Perioada 2004 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, cadru didactic asociat 
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Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 
Sistemul European al Drepturilor Omului 
Teorii politice feministe 
Stat de drept și constituționalism 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Hyperion, București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

  

Perioada 2005 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Predare cursuri: 
Protecția juridică a drepturilor omului 
Administrație publică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

  

Perioada 2003 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Secretar științific Facultatea de Științe Politice, 
Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

  Predare cursuri:  
  Drepturile omului 
  Administraţie publică 
  Managementul administraţiei publice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

  

Perioada  1998 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Institutor I, metodist I.S.M.B. 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 Activitate didactică la clasele I-IV 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică 

  

Perioada Februarie 1998 – August 1998 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector şcolar  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 Activitate didactică, control şi îndrumare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Control, evaluare și îndrumare 
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Perioada  1996 – februarie 1998 

Funcţia sau postul ocupat  Institutor I, metodist I.S.M.B. 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Activitate didactică la clasele I-IV 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică 

  

Perioada  Septembrie 1989 –1996 

Funcţia sau postul ocupat  Învățător 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 Activitate didactică la clasele I-IV 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2, 
București 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 09-13.01.2016 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Evaluator proiecte 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluare proiecte 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire Profesională pentru  Uniunea Europeană 

  

Perioada 02-09.12.2015 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Manager de proiect 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire Profesională pentru  Uniunea Europeană 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în 
Învățământul la Distanță - ID 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Spiru Haret”, Academia Comercială din Satu Mare, TUV 
Austria  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competențe Sociale și Civice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Public Research SRL, Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
Prioritară 3 ”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, 
Domeniul major de intervenție 3.3 ”Dezvoltarea parteneriatelor și 
încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile” 

  

Perioada 2009 - 2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba engleză, nivel avansat 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

S.C. Gaudeamus S.R.L.  

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs de Formator de Formatori 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

S.C. Gaudeamus S.R.L. 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

”Perspectiva de gen în orientarea educațională și profesională” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Patronatul Femeilor De Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 
din Municipiul București, proiect: Galaxy, program: Leonardo da Vinci  

  

Perioada 01/11/2006 - 01/06/2008  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Master in Cariera Judiciara 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Jurisdicția C.E.D.O., Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, 
Drept procesual penal, Drept executional civil, Drept executional penal, 
Cooperare judiciara internationala 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti  

Perioada 01/10/2001 - 11/06/2004  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor in drept 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept international public, Drepturile omului 
Drept constitutional 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Politie "Al.I.Cuza" 
Bucuresti  

Perioada 01/10/1991 - 06/1996  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenta 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stiinte Juridice si Administrative 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" 
Bucuresti  

Perioada 15/09/1985 - 15/06/1989  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pedagogie-psihologie/învățător 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic 
Bucuresti  

Perioada 15/09/1977 - 15/06/1985  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Scoala generala 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cultura generala 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala Generala nr. 157 
Bucuresti  

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Engleză  

B 2 
Utilizator 
independe

nt 

B 
2 

Utilizator 
independe

nt 
B 2 

Utilizator 
independe

nt 
B 2 

Utilizator 
independe

nt 
B 2 

Utilizat
or 

indepe
ndent 

Limba Franceză  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  

Utilizat
or 

elemen
tar  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Sociabila, capabila de o foarte buna comunicare cu ceilalti 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, se integreaza usor in echipele de lucru 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Bune cunostinte de utilizare a calculatorului, mai ales în Microsoft Word, 
Power Point. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Creație literară 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1997 

  

Informaţii 
suplimentare 

Proiecte desfășurate în calitate de Manager de proiect 
 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2016 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 9-a.  Acord de 
parteneriat nr: 15434/04.05.2016 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

  

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2015 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Modalităţi de promovare a principiilor 
nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească 
actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse 
NEDES 2015, ediția a IX-a.  Acord de parteneriat nr: 

15450/13.05.2015 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

  

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2015 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 8-a.  Acord de 
parteneriat nr: 15451/13.05.2015 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2014 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 8-a.  Acord de 
parteneriat nr: 12515/03.03.2014 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2015 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 8-a.  Acord de 
parteneriat nr: 15451/13.05.2015. 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2014 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a 7-a.  Acord de 
parteneriat nr: 12516/03.06.2014. 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2013 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  aVI-a.  Acord de 
parteneriat nr: 1840/15.03.2013 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2013 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  aVI-a.  Acord de 
parteneriat nr: 1841/15.03.2013. 
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Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2012 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și 
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din Municipiul 
București “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a V-a.  Acord de 
parteneriat nr: 726/14.02.2012 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2012 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Modalităţi de promovare a principiilor 
nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească 
actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse 
NEDES 2012, ediția a VI-a.  Acord de parteneriat nr: 724/14.02.2012 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia     Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

Perioada     2011 –2014 

Poziţia deţinută    Coordonator din partea Facultății de Stiințe Juridice și Administrative al 
proiectului ”Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul de 
proprietate”, proiect finanțat din fondurile private ale Universității Creștine 
”Dimitrie Cantemir” 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

   Organizarea și coordonarea activităților din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2011 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “ Egalitate şi nediscriminare!” - ediţia  a IV-
a.  Acord de parteneriat nr: 3041/13.05.2011 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2011 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Modalităţi de promovare a principiilor 
nediscriminării și  egalităţii de şanse  în societatea românească 
actuală – Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse 
NEDES 2011, ediția a V-a.  Acord de parteneriat nr: 3040/13.05.2011 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia    Primăria Sectorului 5, Bucureşti 

Perioada   2010 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Consiliul Local al Sectorului 5- Next   
Generation”.  Acord de Parteneriat nr.: 16411/17.05.2010 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2009 
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Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Suntem egali! Să fim prieteni!Egalitate şi 
nediscriminare!” - ediţia  a III-a.  Acord de parteneriat nr: 
5423/25.05.2009 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a 
municipiului  Bucureşti. 

Perioada   2009-2010 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Modalităţi de promovare a principiilor 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivelul Comisiei pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Bucureşti”. Protocol de 
colaborare nr: 482/28.10.2009 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2008 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Suntem egali! Să fim prieteni!Egalitate şi 
nediscriminare!” - ediţia  a II-a. Protocol de colaborare nr: 
3169/22.02.2008 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada   2007 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Suntem egali! Să fim prieteni!”- ediţia I  . 
Protocol de colaborare nr: 937/06.02.2007 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Primăria Municipiului Bucureşti; Liga Apărării Drepturilor 
Omului 

Perioada   2006-2007 

Poziţia deţinută  Director de proiect; Proiectul “Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti- Next Generation”.  Protocol Anexa la H.C.G.M.B. nr. 
236/12.10.2006 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din proiect 

Instituţia  Universitatea Creştină „Dimitrie  Cantemir”- SEMINARUL 
EGALITĂŢII DE ŞANSE 

Perioada   2008, 2009,2010 

Poziţia deţinută  Director 

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

 Evaluare ştiinţifică; publicarea de studii științifice 

Instituția Institutul de Cercetări Juridice 

Perioada  2006 - prezent 

Poziţia deţinută Colaborator  

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

Participare cu sau fără comunicare la sesiunile de comunicări științifice, 
alte activități de cercetare  
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Instituția Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a 
municipiului  București 

Perioada  2005 – prezent 

Poziţia deţinută Membru  

Principale activităţi şi 
responsabilităţi 

Promovare a principiului egalității de șanse la nivelul instituției proprii și 
prin proiecte în alte instituții 

  

 
 

Semnătura, 
 

 


