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OANA BĂLUŢĂ

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)

Mobil:

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
07.01.1980
F

Locul de muncă vizat / Domeniul Lector universitar, poziţia 19
ocupaţional Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Iulie- Decembrie 2011
Coordonatoare proiect
„Women Say NO to Disrespectful Advertising”, proiect finanţat de Ambasada Regatului
Ţărilor de Jos.

Activităţi şi responsabilităţi Administrarea bugetului; Elaborarea componentei de cercetare calitativă şi cantitativă;
principale Prelucrarea şi analizarea datelor cercetării, împreună cu echipa de proiect; Elaborarea
Catalogului Publicităţii Ofensatoare pentru femei; Coordonarea volumului de studii;
Coordonarea activităţii de advocacy; Elaborarea rapoartelor de cercetare către finanţator.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Cercetare socială, Analiză de politici

Aprilie – Septembrie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Coordonatoare proiect
„The Gender Impact Assessment of the economic and financial crisis. Case study:
Romania”, United Nations Development Programme (UNDP)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Analiza politicilor guvernamentale; Elaborare recomandărilor; Elaborare Policy Paper
privnd impactul de gen al crizei economice şi financiare în Romania; Coordonare activitate
de advocacy; Activităţi de management (comunicare cu finanţatorul, elaborare de rapoarte
etc.)

Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare socială, Analiză de politici

Perioada Iulie 2011- prezent
Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi 1.Coordonare seminarii: Introducere în sistemul mass-media, Politologie, - pregătire tematici
principale de seminar, coordonare şi evaluarea studenţilor
2. Coordonare curs şi seminar: Ideologii politice contemporane, Jurnalism şi Protecţia
Categoriilor Defavorizate, gen şi Politică- pregătire şi susţinere prelegeri; pregătire tematici de
seminar, coordonare şi evaluarea studenţilor.
3. Coordonare activitatea de practică a studenţilor
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu
Maniu 1-3, corp A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Cercetare şi învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

20 Iunie- 29 Iulie 2011
Consultant Naţional
„Gender Equality and Public Administration. Romania Case Stuy”
Activităţi şi responsabilităţi 1. Pregătire: Revizuirea şi adaptarea metodologiei dezvoltată de Consultantul Internaţional;
principale Adaptarea categoriilor de consultanţi cheie şi a grilei de interviu la contextul naţional;
Pregătirea listei de consultanţi cheie; Planificarea interviurilor în profunzime; 2.
Implementare: Analiză de situaţie în urma revizuirii cadrului legislative şi a progreselor
naţionale în implementarea Convenţiilor naţionale ratificate de Romania în domeniul egalităţii
de gen; Colectarea datelor cantitative şi calitative prin analiză secundară şi interviuri; 3.
Raportare finală: trimiterea studiului de caz final şi a anexelor.
Numele şi adresa angajatorului Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare socială; Analiză de politici
activitate
Perioada octombrie 2009- mai 2010
Funcţia sau postul ocupat Expertă pe termen lung integrarea dimensiunii de gen
în cadrul proiectului „Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea
Bucureşti-Ilfov – STAR-MED”, ID de proiect: 36881, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Cererea de propunere de proiecte nr. 40
„Adaptabilitate şi flexibilitate în Regiunea Bucureşti-Ilfov".
Activităţi şi responsabilităţi Identificarea modelelor europene de organizare inovativa a muncii, Elaborare Raport de
principale cercetare „24 de ore pe zi, 7 ore pe săptămână, 365 de zile pe an.” Armonizarea vieţii de
familie cu profesia în domeniul medical, Elaborare studiu Armonizarea vieții de familie cu
profesia în domeniul medical: concedii, servicii de îngrijire a copiilor și forme alternative
speciale/atipice, Participare la dezbaterea publică Modele europene de organizare flexibilă
a muncii în contextul domeniului medical şi sanitar românesc, Redactare Ghid de bune
practici privind modelele europene de organizare inovativa a muncii, Alcătuirea unei
curricule pentru programul de fomare profesională adresat grupului ţintă al proiectului;
Diseminare modele europene de organizare inovativa a muncii
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Perioada

August-septembrie 2010

Funcţia sau postul ocupat Lector 1
în cadrul proiectului PHARE 2006/18-147.04.02.01.01.108 „Rămâi conectat pe piaţa muncii!”
Activităţi şi responsabilităţi Elaborarea suportului de curs Informare şi prevenţie pentru sprijinirea inserţiei şi a ocupării
principale femeilor din mediul rural pe piaţa muncii; Susţinerea sesiunilor de training; Evaluarea
participantelor la sesiunile de training
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Fundaţia Şanse Egale pentru Femei
Iaşi, Str. Petre Ţuţea nr.19, Bl. 913, Sc. Tr. 1, Ap 3
Training

Ianuarie –septembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Asistentă de cercetare
in cadrul proiectului Discursuri feministe si excluziune sociala in Romania, finantator ERSTE
Foundation, Austria, proiect coordonat de prof.univ.dr. Mihaela Miroiu

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de cercetare: Elaborarea materialelor-suport necesare pentru stabilirea
formatului cercetarii ( analiza de date anterioare, analiza de documente). Elaborarea
design-ului cercetării calitative. Coordonarea echipei de cercetare „Discursuri feministe”
Efectuarea cercetării calitative. Prelucrarea interviurilor si redactarea rapoartelor de
cercetare. Redactarea unor studii academice, pe baza rezultatelor cercetării.
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Bucureşti, str. Povernei, nr. 6, sector 1

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

Cercetare socială.

Ianuarie 2009- prezent
Asistentă de cercetare
in cadrul proiectului Mass –media şi cetăţenia democratică şi responsabilă, finanţator
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior, cod proiect 914, proiect
coordonat de prof.univ.dr. Mihai Coman

Activităţi şi responsabilităţi Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul contribuţiei mass-media la construirea
principale spaţiului public: Elaborarea materialelor-suport necesare pentru stabilirea formatului cercetarii
(analiza de date anterioare, analiza de documente). Elaborarea design-ului cercetării
calitative. Efectuarea cercetării calitative (a interviurilor cu jurnalişti români reprezentativi,
sociologi şi politologi). Prelucrarea interviurilor si redactarea rapoartelor de cercetare.
Redactarea unor studii academice, pe baza rezultatelor cercetării; Organizarea sesiunilor de
diseminare a rezultatelor cercetării, Activităţi de management (Asigurarea comunicării cu
finanţatorul, Elaborarea actelor pentru rambursare etc.)
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu
Maniu 1-3, corp A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare socială interdisciplinară (jurnalism şi ştiinţele comunicării, politologie, sociologie)
activitate
Perioada Februarie 2008-Iulie 2011
Funcţia sau postul ocupat
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Activităţi şi responsabilităţi 1.Coordonare seminarii: Introducere în sistemul mass-media, Politologie, Presă şi actualitate
principale contemporană- pregătire tematici de seminar, coordonare şi evaluarea studenţilor
2. Coordonare curs şi seminar: Ideologii politice contemporane, Egalitate de şanse şi
discriminare: pregătire prelegeri şi susţinere prelegeri; pregătire tematici de seminar,
coordonare şi evaluarea studenţilor.
3. Coordonare activitatea de practică a studenţilor
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu
Maniu 1-3, corp A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Cercetare şi învăţământ superior

2004- 2009
Doctorandă în Ştiinţe Politice- preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi 1. Coordonare seminarii: Teorii politice feministe, Gen şi politică- pregătire tematici de
principale seminar, coordonare şi evaluarea studenţilor
2. Coordonare curs Gen şi politică- pregătire prelegeri şi susţinere prelegeri, evaluarea
studenţilor
3.Susţinerea a trei rapoarte de cercetare în perioada 2005-2007.
4. Participare la conferinţe, seminarii, traininguri.
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Strada Povernei nr. 6-8, sector 1,
Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cercetare şi învăţământ superior

2005-2008
Asistentă de cercetare
în cadrul proiectului Gen, interese politice şi inserţie europeană, coordonat de Prof.univ.dr.
Mihela Miroiu, derulat în perioada 2005-2008, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice în Învăţământul Superior, cod CNCSIS 964.

Activităţi şi responsabilităţi Administrarea bugetului, împreună cu echipa de implementare; Elaborarea, împreună cu
principale echipa de proiect, a componentei de cercetare calitativă şi cantitativă; Prelucrarea şi
analizarea datelor cercetării, împreună cu echipa de proiect; Organizarea, împreună cu
echipa de proiect, a conferinţelor si a atelierelor de lucru pentru diseminarea rezultatelor
cercetării; Elaborarea şi publicarea de studii academice în baza datelor obţinute;
elaborarea rapoartelor de cercetare către finanţator; elaborarea studiului Gen şi interese
politice. Teorii şi practici publicat în volumul Gen şi interese politice, Editura Polirom, 2007,
ISBN 978-973-46-0937-6.
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Strada Povernei nr. 6-8, sector 1,
Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare socială
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Activităţi şi responsabilităţi 1. Stabilirea şi implementarea Strategiei anuake a Asociaţiei Centrului de Dezvoltare
principale Curriculară şi Studii de Gen: FILIA.
2. Identificarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea proiectelor şi a
programelor Asociaţiei.
3. Reprezentarea Asociaţiei în relaţii cu instituţii guvernamentale, Administraţia financiară,
organizaţii neguvernamentale, în reţele naţionale (Romanian Women’s Lobby, „Reteaua
Europeană împotriva Rasismului (ENAR) - România”) şi internaţionale de organizaţii
internaţionale (European Women’s Lobby)
4. Elaborarea Raportului de activitate anual al Asociaţiei.
5. Coordonarea activităţilor de lobby şi advocacy ale Asociaţiei privind schimbări legislative
naţionale şi europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
6. Coordonarea proiectelor naţionale şi regionale ale Departamentului de Studii de Gen cu
tema: reprezentarea intereselor politice de gen ale cetăţenilor, gen şi politică, reconcilierea
dintre muncă, viaţă privată şi familie, elaborarea politicilor publice sensibile la gen.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Asociaţie non-guvernamentală care implementatează programe ce sprijină egalitatea de
activitate şanse între femei şi bărbaţi, introducera analizei de gen în studiul societăţii şi culturii
româneşti, a dimensiunii de gen în politicile publice, creşterea participării femeilor la viaţa
publică şi combaterea discriminării femeilor în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
Perioada Aprilie 2004 – 2005
Funcţia sau postul ocupat Directoare executivă Departament Studii de Gen
Activităţi şi responsabilităţi 1. Stabilirea şi implementarea Strategiei Departamentului de Studii de Gen al Asociaţiei
principale Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA pentru perioada aprilie 2005prezent .
2. Identificarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea proiectelor şi a
programelor Asociaţiei în domeniul studiilor de gen.
3. Reprezentarea Asociaţiei în relaţii cu instituţii guvernamentale, Administraţia financiară,
organizaţii neguvernamentale, în reţele naţionale (Romanian Women’s Lobby, „Reteaua
Europeană împotriva Rasismului (ENAR) - România”) şi internaţionale de organizaţii
internaţionale (European Women’s Lobby)
4. Elaborarea Raportului de activitate anual.
5. Coordonarea activităţilor de lobby şi advocacy ale Asociaţiei privind schimbări legislative
naţionale şi europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
6. Coordonarea proiectelor naţionale şi regionale ale Departamentului de Studii de Gen cu
tema: reprezentarea intereselor politice de gen ale cetăţenilor, gen şi politică, reconcilierea
dintre muncă, viaţă privată şi familie, elaborarea politicilor publice sensibile la gen.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Asociaţie non-guvernamentală care implementatează programe ce sprijină egalitatea de şanse
activitate între femei şi bărbaţi, introducera analizei de gen în studiul societăţii şi culturii româneşti, a
dimensiunii de gen în politicile publice, creşterea participării femeilor la viaţa publică şi
combaterea discriminării femeilor în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
Perioada Ianuarie-decembrie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare proiect
Parteneri egali. Competitori egali (Equal competitors, equal partners Integrating gender equality
in policy making), proiect finanţat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, proiect
dezvoltat în parteneriat cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din
Camera Deputaţilor, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Agenţia Naţională
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
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Activităţi şi responsabilităţi Elaborarea, împreună cu echipa, a rapoartelor periodice şi finale necesare. Administrarea
principale bugetului, împreună cu echipa. Analizarea aspectelor relevante ale realităţii empirice
româneşti şi politicilor publice din România şi Uniunea Europeană cu privire la dimensiunea de
gen a reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţă privată şi dimensiunea de gen a bugetării.
Formularea de recomandări în elaborarea politicilor publice sensibile la dimensiunea de gen
în domeniul reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţă privată şi al bugetării. Coordonarea
volumului Parteneri egali. Competitori egali, 2007, Editura Maiko, Bucureşti, ISBN 978-9737620+11-8; Elaborarea studiilor Dimensiunea de gen a reconcilierii dintre muncă, familie şi
viaţă privată şi Dimensiunea de gen a bugetării, studii publcate în volumul, Parteneri egali.
Competitori egali, 2007, Editura Maiko, Bucureşti; Organizarea, susţinerea şi coordonarea
împreună cu echipa de proiect a atelierelor de lucru şi conferinţe pentru diseminarea
rezultatelor obţinute; Asigurarea comunicării cu finanţatorul şi partenerii proiectului.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare
activitate
Perioada Februarie-iulie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare proiect
Uşi deschise pentru femei în politica românească (Open doors for women in Romanian politics),
proiect finanţat de Ambasada Ţărilor de Jos prin Programul MATRA KAP, implementat de
Fundaţia Ithaka în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA
Activităţi şi responsabilităţi Elaborarea, împreună cu partenerul, a rapoartelor periodice şi finale necesare. Identificarea
principale liceelor care au participat la derularea proietului. Selectarea elevilor participanţi la atelierele
derulate în „săptămâna uşilor deschise pentru femei în politica românească”. Contactarea
politicienelor care au participat la discuţiile cu elevii din derulate „săptămâna uşilor deschise
pentru femei în politica românească”. Elaborarea studiilor Obstacole pe care le întâmpină
femeile în politică şi Solidaritatea femeilor din politică. Coordonarea volumului Uşi deschise
pentru femei în politica românească, Editura RG Publishing, 2007, ISBN 978-973-877-68-9-9.
Organizarea, susţinerea şi coordonarea împreună cu echipa de proiect a atelierelor de
lucru din „săptămâna uşilor deschise pentru femei în politica românească” şi a
conferinţeifinale a proiectului; Asigurarea comunicării cu finanţatorul şi partenerul
proiectului.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare, educaţie
activitate
Perioada Iulie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare Şcoală de Vară
Egalitatea de şanse în România, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Tineret în
parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA
Activităţi şi responsabilităţi Identificarea şi Contactarea lectorilor din cadrul Şcolii de vară. Selectarea participanţilor.
principale Moderarea atelierelor. Susţinerea prelegerii Dimensiunea de gen a armonizării dintre muncă,
familie şi viaţă privată în România şi Uniunea Europeană
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie informală
activitate
Perioada Octombrie-decembrie 2007
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Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare proiect
Şanse egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera finanţat de Camera Deputaţilor prin
Programul “Parteneriat cu societatea civilă”
Activităţi şi responsabilităţi Elaborarea, rapoartelor periodice şi finale necesare. Administrarea bugetului, împreună cu
principale echipa.
Elaborarea, împreună cu echipa de proiect, a componentei de cercetare calitativă şi cantitativă;
Prelucrarea şi analizarea datelor cercetării, împreună cu echipa de proiect; Organizarea,
împreună cu echipa de proiect, a consultării publice cu partenerii sociali (reprezentanţi ai
sindicatelor, patronatelor)
Elaborarea şi publicarea studiilor Direcţii de elaborare a politicilor de conciliere între viaţa de
familie şi carieră în viziunea grupurilor parlamentare, Direcţii comune de acţiune. Coordonarea
volumului Şanse egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera, Editura Maiko, 2007, ISBN
978-973-7620-16-3; Identificarea experţilor din cadrul proiectului. Asigurarea comunicării cu
finanţatorul
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare, Advocacy
activitate
Perioada iulie 2005
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare Şcoală de Vară
Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi în România, proiect implementat de Autoritatea
Naţională pentru Tineret în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen:
FILIA şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării , Pârâul Rece
Activităţi şi responsabilităţi Identificarea şi Contactarea lectorilor din cadrul Şcolii de vară. Selectarea participanţilor.
principale Moderarea atelierelor. Susţinerea prelegerii Rolul organizaţiilor de femei din cadrul partidelor
politice. Organizaţia de Femei a Partidului Democrat (studiu de caz).
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera
10B, sector 1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie informală
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 5- 9 iulie 2011
Calificarea / diploma obţinută diplomă absolvire Şcoala de Vară Gender, State and Welfare in a Global Economy
Disciplinele principale studiate / State of the art in comparative gender/welfare state research; Family policies and gender
competenţe profesionale dobândite equality; Welfare States East and West
Numele şi tipul instituţiei de Central European University, Budapesta, Ungaria
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada 5- 9 iulie 2010
Calificarea / diploma obţinută diplomă absolvire Şcoala de Vară Feminist Intersectionality and Political Discourse
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Feminist intersectionality. Dilemmas in intersectionality theory, Social movements and
Intersectionality, Institutionalizing intersectionality. Developments across Europe, Framing
intersectionality in policy debates, Intersectional frames in European gender+ equality policy
debates – QUING results
Numele şi tipul instituţiei de Central European University, Budapesta, Ungaria
învăţământ / furnizorului de formare
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2004- 2009
Doctor în Ştiinţe Politice în 2009 cu teza Gen şi interese politice în Romania contemporană
coordonată de prof.univ.dr. Mihaela Miroiu

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teorie politică, Teorii politice feministe, Ideologii politice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

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

2003-2005
Diplomă de masterat, Masterat Gen şi Politici publice
Politici publice, Gen şi educaţie, Gen si sociologie, Gen şi politici publice
Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice
1999-2003
Diplomă de licenţă în limba şi literatura română, limba şi literatura engleză
Limbă şi literatură romană, limba şi literatură engleză

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba franceză

C1

C1

C1

C1

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
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 Lucru în echipă – am lucrat cu succes in mai multe echipe de cercetare;
 Flexibilitate- in calitate de manager de proiect orientat către rezultate, sunt capabil să
stabilesc priorităţi şi să lucrez eficient sub presiunea schimbării;
 Coordonarea şi formarea echipei - am iniţiat noi membri în rolul lor în echipă şi i-am
ajutat să atingă scopurile profesionale.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice






Planificare si bugetare - în cadrul muncii mele trecute am planificat şi gestionat
bugetele proiectelor implementate de Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi
Studii de Gen: FILIA, de Facultatea de Ştiinţe Politice din Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
din Universiatea Bucureşti.
Elaborarea strategiei de activitate într-o organizaţie neguvernamentală pe parcursul
a 4 ani
Gestionarea echipei – am condus echipe ce si-au desfasurat activitatea la nivel
national.

In cadrul proiectelor în care am fost implicată, am organizat, împreună cu echipa de proiect, mai multe
conferinţe, ateliere de lucru şi dezbateri:
8 MAI 2010 Organizarea împreună cu echipa de proiect a Atelierului Mass media şi cetăţenia
democratică şi responsabilă în cadrul proiectului Mass media şi cetăţenia democratică şi responsabilă,
Proiect IDEI_914 finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior proiect
coordonat de prof.univ.dr. Mihai Coman, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării-Universitatea
din Bucureşti.
13 DECEMBRIE 2007, BUCUREŞTI Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a dezbaterii publice
„Sanse egale prin concilierea vietii de familie cu cariera”, în cadrul proiectului Sanse egale prin
concilierea vietii de familie cu cariera, finantat de Camera Deputatilor, prin programul “Parteneriat cu
societatea civila”.
11 DECEMBRIE 2007, BUCUREŞTI Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a conferinţei
„Parteneri egali. Competitori egali – Concluzii şi perspective viitoare”, organizată împreună cu Comisia
pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi de la Camera Deputaţilor, în cadrul proiectului
Equal competitors, equal partners Integrating gender equality in policy making,coordonat de Centrul
de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare,
dezvoltat în parteneriat cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbaţi.
16-18 NOIEMBRIE 2007, PREDEAL Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a atelierului de
lucru „Despre gen şi politici publice în România anului 2007” ( follow-up), în cadrul proiectului Equal
competitors, equal partners Integrating gender equality in policy making,coordonat de Centrul de
Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare,
dezvoltat în parteneriat cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbaţi.
6 NOIEMBRIE 2007, BUCUREŞTI Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a atelierului de lucru
„Despre gen si politici publice in Romania anului 2007”, în cadrul proiectului Equal competitors, equal
partners Integrating gender equality in policy making,coordonat de Centrul de Dezvoltare Curriculara
si Studii de Gen : FILIA, finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare, dezvoltat în parteneriat cu
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
28 IUNIE 2007, BUCUREŞTI Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a seminarului „Ce interese
politice au femeile şi bărbaţii?”, în cadrul proiectului Gen, interese politice şi inserţie europeană,
coordonat de Prof.univ.dr. Mihaela Miroiu, derulat în perioada 2005-2008, finanţat de Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior.
28 IUNIE 2007, BUCUREŞTI Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a mesei rotunde „Parteneri
egali. Competitori egali”, în cadrul proiectului Equal competitors, equal partners Integrating gender
equality in policy making,coordonat Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, finanţat
de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare, dezvoltat în parteneriat cu Comisia pentru egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi, CNCD şi ANES.
20 NOIEMBRIE 2006, BUCUREŞTI Dezbatere publică „Diversitatea intereselor electoratului feminin
pe agenda politică din România”, organizată de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA.
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Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare



Abilitati manageriale dezvoltate – am experienţă în gestionarea proiectelor la nivel
local, regional.



Abilitati de formare si prezentare – testate in participări publice la nivel naţional si
international;



Experienţă în efectuarea rapoartelor;



Planificare de proiecte.

Utilizator intens al tuturor programelor Microsoft

Capacitate de creaţie literară, competenţă dobândită în cadrul Facultăţii de Litere

Da (2001, categoria B)

Persoane de contact pentru referinţe:
Prof.univ.dr. Mihaela Miroiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative, mmiroiu@snspa.ro
Prof.univ.dr. Mihai Coman, decan Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti, mcoman@fjsc.ro

Anexe

Lista cu Publicaţii
Participări la Conferinţe şi Listă cu lucrări susţinute

ANEXE
LISTĂ CU PUBLICAŢII
CĂRŢI
1. Impactul crizei financiar-economice asupra femeilor (coord.), 2011, Editura Maiko, Bucureşti (în curs de apariţie în luna septembrie
2011).
2. Women’s Social Exclusion and Feminisms: Living in Paralell Worlds (co-autoare), 2011 în Gendering Transition. Studies of
Changing Gender Perspectives from Eastern Europe, Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein-Tomic, Karl Kaser and Filip
Radunovic (eds.), Publishing House LIT Verlag Vienna (în curs de apariţie).
3. Die Demokratisierung der Geschlechterbeziehungen (Democratizarea relaţiilor de gen în Romania), 2011, în Dondorici, Iulia
(ed.), Rumänien heute, Editura Passagen Verlag, Vienna, ISBN 9783851659450
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4. Avocatul Poporului, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, 2009, (co-autoare) în Instituţii interne şi internaţionale. Ghid pentru jurnalişti, Surgiu, Romina;
Radu, Raluca (eds), Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-973-737-727-2
5. Gen şi interese politice, 2007, co-autoare, Editura Polirom, Iaşi, ISBN:978-973-46-0937-6
6. Şanse egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera (coord.), Editura Maiko, Bucureşti, ISBN: 978-973-7620-16-3
7. Parteneri egali. Competitori egali (coordonatoare), 2007, Editura Maiko, Bucureşti, ISBN: 978-973-7620-11-8
8. Uşi deschise pentru femei în politica românească (coord.), 2007, Editura RG Publishing, Bucureşti. ISBN 978-973-877-68-9-9


Studiul Reprezentare „în oglindă” a fost tradus în limba croată: Žene i politika: Deset godina poslije (volum bilingv: croatăengleză), Zenska Infoteka, 2007. http://www.zinfo.hr/hrvatski/stranice/izdavastvo/knjige/opisi/10gp.htm

9. Justiţie şi Afaceri interne (co-autoare), 2007, Editura Tritonic, Bucureşti, ISBN 978 973 733 137 3
10. Gen şi viaţă cotidiană, 2007, Editura Arefeana, Bucureşti, (co-autoare,. ISBN 978-973-8276-61-1
11. Gen şi putere. Partea leului în politica românească (ed.), 2006, Editura Polirom, Iaşi, ISBN:973-46-0272-1

ARTICOLE
Publicate în reviste peer- review internaţionale
Priceless Women, 2008, în Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender
History, nr. 2, 2008.
Numeroase articole publicate în reviste culturale româneşti: aLtitudini, Observator cultural, Dilema, România literară, Cultura,
AnALize, 22.

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI LISTĂ CU LUCRĂRI SUSŢINUTE
1.

Lucrarea Challenges and Opportunities of Intersectionality. Romanian Case prezentată în luna iulie 2010 în cadrul Feminist
Intersectionality and Political Discourse Course, Central European University, Budapesta, Ungaria.

2. Lucrarea Despre cetăţenie, prezentată pe 8 mai 2010 în cadrul Atelierului Mass media şi cetăţenia democratică şi
responsabilă al Conferinţei MEDIAMORFOZE Presă - relaţii publice - publicitate, după 20 de ani organizată de Facultatea de
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti.
3. Lucrarea Feminist Discourses and Social Exclusion prezentată pe 25 iunie 2009, în cadrul Conferinţei internaţionale The
Future of Social Change în Panelul Education and discourse coordonat de Krassimira Daskalova, Athenee Palace Hilton
Bucureşti, Organizator: ERSTE Foundation.
4. Lucrarea Modernity and Postmodernity in Contemporary Romanian Feminism prezentată pe 27 noiembrie 2009 în cadrul
Conferinţei internaţionale Feminism and Culture. Relevance and Perspectives in Art History and Cultural Analysis, Sesiunea
1, Institutul de Istoria Artei „”G. Oprescu”.
5. Lucrarea Mirror-like-Representation prezentată în anul 2006 în cadrul Conferinţei Internaţionale Women and politics. Ten
Years After, organizată de Zenska Infoteka şi Inter-University Centre, Dubrovnik.
6. Lucrarea Who's Afraid of Feminism? From Mass-media Public Backlash to Personal Experience, prezentată în mai 2005, la
Conferinta internaţională Who's Afraid of Feminism?, Universitatea de Vest, Timişoara.
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