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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

13/10/2014–31/12/2015 Asistent program ,,Pledoarie pentru Demnitate"
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr.19, sector 2, RO-021032 (România) 
www.crj.ro 

În cadrul programului ,,Pledoarie pentru Demnitate", program ce are ca obiect principal monitorizarea 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilită i mintale institu ionalizate, am realizat:ț ț

Analiza informa iilor i prelucrarea datelor statistice furnizate de exper i;ț ș ț

Organizarea i coordonarea campaniilor stradale de advocacy i activită ilor de lobby;ș ș ț

Formarea i coordonarea voluntarilor;ș

Redactarea scrisorilor oficiale, raportărilor i notelor informative către institu iile de stat, mass media i ș ț ș
public;

Asisten ă logistică i administrativă în implementarea activită ilor din program; ț ș ț

Documentare i investiga ie în domeniul drepturilor omului, în special legisla ia privind drepturile ș ț ț
persoanelor cu dizabilită i mintale; ț

Tipul sau sectorul de activitate Organizaţie non-guvernamentală ce activează în domeniul respectării 
drepturilor omului. 

15/05/2014–20/08/2014 Stagiar
Institutul Diplomatic Român
Str. Primăverii nr.17, sector 1, 111972 Bucure ti (România) ș
www.idr.ro 

În calitate de stagiar al programului Spa iul extins al Mării Negre i Sud-Estul Europeiț ș , am realizat:

Cercetare i analiză a documentelor, discursurilor i dezbaterilor de politică externă din Federa ia ș ș ț
Rusă în perioada 2012-2014.

Traducere rusă-română;

Rezultatele cercetării au fost publicate în seria de rapoarte ale Institutului Diplomatic Român intitulat: 
Dezbaterile de politica externă din Federa ia Rusă. Studiu de caz: rela iile Federa iei Ruse cu ț ț ț statele 
Parteneriatului Estic, Policy study Nr.4/2014 (co-autor).

Tipul sau sectorul de activitate Institutie publică în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. 

01/11/2012–01/07/2013 Stagiar
Centrul de Resurse Juridice
Str. Arcului nr. 19, sector 2, RO-021032 Bucure ti (România) ș
http://www.crj.ro 

Activitatea de stagiar în cadrul programului Anti-discriminare a presupus:

Documentarea i cercetarea formelor de discriminăre prezente pe pia a muncii din România;ș ț

Redactarea notelor informative lunare i contribu ia la elaborarea propunerii de politică publică în ș ț
vederea implementării cartei diversită ii în România.ț

Tipul sau sectorul de activitate Organizaţie non-guvernamentală 
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25/11/2012–15/12/2012 Asistent cercetare
coala Na ională de Studii Politice i Administrative, Bucure ti (România) Ș ț ș ș

Cercetare de teren i prelucrarea datelor colectate în cadrul proiectului “Voting Rules and Strategic ș
Behavior. Field and laboratory experiments in the Romanian context (VRSB)"

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2014–Prezent Studii Doctorale
coala Doctorală de Sociologie, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială, Universitatea din Ș ș ț

Bucure tiș
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107 (România) 
www.unibuc.ro 

Domeniul de cercetare: Sociologie i Rela ii Interna ionale;ș ț ț

Titlul cercetării: ,,Eurasianism i Ortodoxie în spa iul post-sovietic. Dileme i provocări contemporane".ș ț ș

01/10/2012–30/06/2014 Diplomă de Master Studii de securitate i Analiza informa iilorș ț
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Sociologie i Asisten ă Socială (România) ș ș ț

Domeniul: Sociologie; Studii de Securitate i Analiza Informa iilor;ș ț

Titlul lucrării de dizerta ie: ,,Rolul i implica iile Bisericii Ortodoxe în ările din Europa de Est. Cazul ț ș ț ț
Republicii Moldova i al Ucrainei". ș

01/10/2009–30/06/2012 Diplomă de Licen ăț
Universitatea din Bucure ti, Facultatea Administra ie i Afaceri, Bucure ti (România) ș ț ș ș

Domeniul: tiin e Administrative;Ș ț

Titlul lucrării de licen ă: ,,Evolu ia constitu ională a României i Republicii Moldova. Studiu comparativ".ț ț ț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

rusă C1 C1 B2 B2 B2

engleză B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

Excelente abilită i de comunicare i analiză;ț ș

Managementul timpului i respectarea calendarului activită ilor;ș ț

Prezentarea informa iei într-o formă accesibilă i structurată;ț ș

Prelucrarea i sintetizarea informa iilor brute;ș ț

Capacitatea de a rezolva situa iilor neprevăzute într-o manieră constructivă;ț

Excelente capacită i organizatorice i de leadership (campanii de advocacy, evenimente, cursuri de ț ș
formare, coordonare voluntari);

Recrutare i formare persoane tinere;ș
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Competenţă digitală ▪ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook;

▪ Navigare rapidă internet, colectare informa ie i gestionarea eficientă a informa iilor din sursele ț ș ț
deschise i new media;ș

▪ Utilizare University Management Sistem;

▪ UCINET Software;

▪ Tropes software.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Certificări ▪ Politici publice i dezvoltarea abilită ilor de analiză de Politici Publice, mai 2013;ș ț

▪ Competen e sociale i civice, acreditat CNFPA,iulie 2013;ț ș

▪ Manager de proiect, acreditat ANC (CNFPA), octombrie 2013;

▪ Formator, acredita ANC (CNFPA), august 2014;

▪ Advocacy i Politici Publice, septembrie 2015.ș

Proiecte i experien ăș ț
interna ionalăț

Vizită de studiu în Paris, Fran a, în vederea însu irii de bune practici în managementul diversită ii, mai-ț ș ț
iunie 2013;

Participant proiect Be part of your community. Get involved and decide. Proiect din cadrul programului
Tineret în ac iune finan at de Comisia Europeana cu scopul de a promova cetă enia activă i valorile ț ț ț ș
democratice din Uniunea Europeană în rândul tinerilor din Turcia, Croa ia i România, aprilie-iunie ț ș
2014;

Participant proiect Policy...making Of. Proiectul a avut ca scop final organizarea unei dezbateri publice
cu 22 de tineri participan i din România i Republica Moldova i informarea reprezentan ilor institu iilor ț ș ș ț ț
publice prezen i la dezbatere despre solu iile pe care tinerii participan i le-au identificat în vederea ț ț ț
rezolvării problemei omajului în rândul tinerilor. Junie 2014. Certificare YouthPass.ș

Participant proiect de monitorizare a candida ilor la alegerile europene din luna Mai 2014, în vederea ț
identificării discursului instigator la ură în rândul candida ilor. Proiect organizat de către Funda ia ț ț
pentru o Societate Deschisă, Aprilie-Mai 2014;

Participant program Study Visits in Gdynia, perioada de desfă urare 20 aprilie – 1 mai ș
2015,Voievodatul Pomeranian, Polonia. Tematica i scopul proiectului: promovarea democra iei i ș ț ș
implicarea societă ii civile în procesul de democratizare a statelor din Europa de Est: Ucraina, Belarus,ț
Moldova i Rusia.ș

Prima edi ie a colii de vară destinatată tinerilor cercetători din Europa de Est, 1-5 august 2016, ț Ș
Odessa, Ucraina. Proiect organizat de The Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" în colaborare cu 
Center for Strategic and Foreign Policy Studies (Belarus) i Friedrich Ebert Foundation, ș cu scopul de 
a consolida o platformă de cercetare formată din tineri cercetători interesa i de studierea proceselor ț
interna ionale din spa iul Est-European.ț ț

Publicaţii ▪ Biserica Ortodoxă Rusă - între ,,Eurasianism" i ,,Doctrina Lumii Ruse".ș Realită i i provocări în ț ș
spa iul post-sovieticț , în Revista de tiin e Politice i Rela ii Interna ionale Nr.3/2014, publicată de Ș ț ș ț ț
Institutul de tiin e Politice i Rela ii Interna ionale al Academiei Române. Bucure ti, octombrie Ș ț ș ț ț ș
2014, pp.33-48.

▪ Rolul i implica iile Bisericii Ortodoxe Ruse în ările din Europa de Est. Cazul Republicii Moldova i ș ț ț ș
al Ucrainei, Policy memo nr.7/2014 publicat de Funda ia Universitară a Mării Negre sub egida ț
Academiei Române, Bucure ti, Noiembrie 2014.ș

▪ Dezbaterile de politica externă din Federa ia Rusă. ț Studiu de caz: rela iile Federa iei Ruse cu ț ț
statele Parteneriatului Estic, Policy study Nr.4/2014 (co-autor) publicat de Institutul Diplomatic 
Român. Bucure ti, Noiembrie 2014.ș

▪ Ukraine, Moldova and Belarus facing Russian Information War: what has been done; what to do 
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next,(co-autor),Policy Council "Ukrainian Prism", Kiev, 2016.

Conferinţe ,,Ortodoxismul" ca liant al popoarelor post-sovietice. Cazul Ucrainei i al Republicii Moldova.ș Colocviul 
Interna ional de tiin e Sociale i ale Comunicării ACUM 2015, Conferin a Na ională a Societă ii ț Ș ț ș ț ț ț
Sociologilor din România (19-21 noiembrie 2015);

Rolul ortodoxiei în Estul Europei. Politică i geopolitică religioasă la grani ele Europei. ș ț Conferin a ț
interdisciplinară destinată doctoranzilor, în vederea dezvoltării cercetătorilor din perspectiva dezvoltării 
durabile i a unui mediu sănătos (20-21 noiembrie 2015)ș ;

New war, old (soft) power: The religious diplomacy's impact on the Eastern European border 
transformations. International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2016);

Ukraine, Moldova and Belarus facing Russian Information War: what has been done; what to do next, 
Expert round table Ukraine, Moldova, Belarus: Cooperation in complicated geopolitical realities, 
November, 2016
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