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  Data nasterii: 07.04.1977 

 

 
 

 

 
         30 iunie 
2022- prezent              

 

 

2015-Iunie 2022 

Membră în Colegiul Director -Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

 

 

Președintă 

Centrul de Advocacy și Drepturile Omului 
Modoran Ene nr 5, Bl M93A, ap 12, Bucuresti, www.cado.org.ro. 

- Dezvoltarea și monitorizarea politicii și strategiei de advocacy a organizației  

- Propunerea strategiei de analiză și cercetare a organizației cu privire la problemele  din domeniul 

apărării drepturilor omului, non-disscriminării  și strategiei de advocacy pentru utilizarea acestor 

materiale pentru a genera presiuni interne și internaționale în vederea reducerii încălcărilor 
drepturilor omului. 

- Reprezentarea organizației și să pledeze cu oficiali la nivel înalt din guverne, ONU, UE și alte 
organizații internaționale / regionale / naționale. 

- Dezvoltarea de propuneri legislative de îmbunătățirea cadrului legislativ privind prevenirea și 
combaterea discriminării, asigurării egalității de gen, accesului la justiție pentru victimele 
discriminării și  victimele minore ale infracțiunilor de natură sexuală, 

- Redactarea plângerilor la CNCD privind încălcarea legislatiei din domeniul non-discriminării, 
- Formator în advocacy, non-discriminare și drepturile copiilor în sistemul de justiție, 

- Stabilirea de parteneriate cu ONG-uri, instituții publice naționale și internaționale 

  

2016 -  2019 Team Leader 

Unitatea de Management a Fondului de Incluziune Socială a Romilor si altor Grupuri Vulnerabile, (RIF)  

Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare 

-    Coordonarea managementului fondului RIF; 

- Monitorizarea implementării proiectelor, inclusiv evaluări ex ante, intermediare                și ex post, 

asigurarea fluxului financiar și respectarea tuturor reglementărilor și procedurilor SDC; 

- Evaluarea rapoartele operaționale ale agențiilor de executare, oferirea de recomandări privind plățile 

financiare; 

- Evaluarea periodică a rezultatelor programului și elaborarea rapoartelor anuale privind  evoluțiile cheie 

din cadrul RIF; 

- Asistență tehnică agențiilor de execuție și consorțiilor acestora în încorporarea sistemelor adecvate de 

M&E în proiecte pe baza nevoilor, cerințelor SDC, resurselor și capacităților; 

-    Redactarea propnunerii următorului program de finanțare privind incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 
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2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de Programe 

Roma Education Fund Romania, Strada Vaselor Bucuresti, nr. 60, seector 2, www.romaeducationfund.ro 

- Coordonarea implementării și monitorizarii proiectelor, 

- Redactarea de diferite metodologii pentru punerea în aplicare a proiectelor, 

- Reprezentarea organizației la întâlniri și evenimente naționale si internaționale cu privire la 

educație, drepturilor copiilor sau problematica romă, 

- Dezvoltarea strategiei de finanțare a întregii organizații , de propuneri de proiecte                            ulterior 

aprobate, 

- Elaborarea de documente de politică publică sau de referință în materie de acces egal la educație, 

metodologii pentru furnizarea de diferite servicii educaționale , contracte si alte documente, 

- Coordonarea inplementarii si monitorizarii strategiilor de comunicare privind    proiectele sau 

organizatia. 

                                     

2009-2011 
Expert FRANET in domeniul traficului de copii pentru exploatare economica si sexuala, 

Centrul de Resurse Juridice, Bucuresti, Romania 

- Analizarea legislației și politicilor din domeniul protecției copiilor, prevenirea și combaterea 

traficului de persoane împotriva copiilor, 

- Redactarea capitolului Drepturile copilului- Traficul copiilor exploatarea economică și  sexuală, 

- Realizarea de interviuri cu judecatori, procurori, avocati, reprezentanti ai ANITP, DGASPC si 

ONG-uri asistenti sociali, psihologi, alte persoane active în domeniul justitiei juvenile. 

 
2010- 2011 

Coordonator de Politica Publica- Incluziunea Sociala a Femeilor Rome/ ID 38494 

Asociatia Femeilor Rome din Romania- Bucuresti 

 - Monitorizarea realizării cercetării nationale privind situația femeilor rome, 

- Elaborarea draftul de politică privind incluziunea socială a femeilor rome, 

- Coordonarea organizării și desfășurării programului de formarea a expertelor rome:  

antreprenoriat, egalitatea de gen și elaborarea de proiecte FSE, 

- Arobarea manualelor de formare a expertelor                        rome in domeniul antreprenoriatului, egalității de gen și 

elaborarea de proiecte FSE. 

 

2010- 2011 
Cercetător  

European Roma Rights Centre- Budapesta, Ungaria, www.errc.org 

- Elaborarea raportului pe țară privind  copiii de etnie romă în sistemul de protecție din România, 
- Elaborarea unui pamflet "Cunoaşteti drepturile." 

- Realizarea cercetării de teren privind victimele traficului de persoane în comunitățile de romi. 

 

 

2007- 2009 
Coordonator Programe 

Centrul Romilor de Politici de Sanatate, Bucuresti, Romania, www.sastipen.ro 

- Elaborarea strategiei anuale de programe, 

- Elaborarea și implmentarea unui proiect de desegregare în educație, 

- Sprijinirea în elaborarea unei metodologii de desegregare a școlilor din cadrul comunităților de 

romi dar si a unui plan de monitorizare a a implementării Ord 1540/2007 in judetul Ilfov, 

- Pregatirea si implementare cursurilor de formare a diferitelor de categorii profesionale: mediatori, 

tutori, mentori, studenți, reprezentanți ai ONG-urilor  rome si autorităților publice locale, 

- Elaborarea de strategiilor de advocacy și lobby având ca grup țintă autoritățile publice locale de 

educație si sănătate, 

 

    

   Februarie - 

Noiembrie 2009 

Expert de Monitorizare si Evaluare, componenta Desegregare, Phare 2006 

LDK Consultants and Engineers 

- Coordonarea experților de evaluare și monitorizare componenta Desegregare; 

- Colectarea de date cu privire la segregare/desegregare în judeţele selectate, de la diferiţi actori implicaţi, 

folosind instrumente de cercetare; 
- Analizarea datelor şi raportarea cu privire la chestiunile legate de desegregare de la nivel naţional, 

regional, judeţean; 
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- Analizarea de diferite strategii, programe şi politici de la nivel naţional şi internaţional; 

- Proiectarea şi implementarea planuri de monitorizare pentru desegregare la nivel regional/judeţean 

şi naţional; 

- Furnizarea de recomandări cu privire la politicile din domeniul desegregării şi accesului  la educaţie 

pentru planul de acţiune; 

- Sprijinirea ISJ-urilor, echipelor şcolilor şi echipelor judeţene pentru a implementa în mod eficient 

planurile de desegregare şi pentru a găsi soluţii pentru contexte specifice; 

- Elaborarea de articole privind desegregare la nivel regional/judeţean şi naţional 

Ianuarie -Mai 2009 
Expert de implementare tehnica  

Agentia Națională pentru Romi, Bucuresti, Romania, www.anrgov.ro 

 

- Oferirea de asistenţă echipei de management în realizarea managementului şi implementării 

proiectului, 

- Oferirea de asistenţă echipei de management pentru realizarea activităţilor de monitorizare şi evaluare din 

cadrul proiectului, 

- Oferirea de asistenţă echipei de management în realizarea planificării resurselor, planificării şi analizei 

bugetare, urmărire a costurilor, programarea cheltuielilor în vederea prognozarii cererilor de rambursare, 

- Oferirea de asistenţă experţilor din cadrul proiectului în vederea implementării tuturor activităţilor din 

proiect. 

2008- 2009 
Director de Cabinet 

Agentia Nationala pentru Romi, Splaiul Independentei nr 202 A, etj 8, Bucuresti, Romania, www.anrgov.ro 

- Coordonarea cabinetului demnitarului; 

- Realizarea strategiei de management si comunicare in cadrul ANR pentru  facilitarea si 

îmbunătățirea relațiilor externe si interne; 

- Elaborarea de documente, rapoarte anuale privind implemntarea Strategiei Naționale pentru 

Îmbunătășirea Situației Romilor, analize a politicilor publice  privind comunitățile de romi, 

hotărâri de guvern, speech-uri etc. 

- Redactarea de cereri de proiecte, 

- Coordonrea de proiecte, 

- Stabilirea si menținerea de relatii cu institutiile guvernamentale si societatea civilă, 

- Reprezentarea institutiei la nivel international, national si guvernamental in cadrul a diferite 

evenimente. 

Noiembrie-Decembrie 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

Consultant in Advocacy si Outreach Community 

IREX Romania 

- Pregătirea unei cercetarii privind analizarea proiectelor implementate in România in ultimii 10 ani privind 

minoritatile entice cu focus pe comunitatile de romi; 

- Identificarea de best practices si lectii invatate din proiectele implementate in domeniul  educatiei inclusiv 

in domeniul desegregării 

- Oferirea de expertiza in analizarea programelor educationale implementate pentru minoritatile 

nationale din Romania inclusiv pentru minoritatea roma. 
- Elaborarea unei strategii de advocacy pentru constientizarea comunitatilor de romi in ceea ce priveste 

imbunatatirea nivelului educatiei prin folosirea Instrumentelor de IT. 

 

Trainee 

European Commission, Directorate Justice, Liberty and Security, Unit Fundamental Citizenship Brussels, Belgia 

- Realizarea de analize legale a cazurilor CEDO privind dreptul la religie si drepturile LGBT în 

armată. 

- Elaborarea de documente privind analizarea politicilor publice in tarile candidate la UE si 

propunerea de masuri pentru dezvoltarea si imbunatatirea de politici inclusiv in domeiul educatiei 

- Redactarea unui raport privind situatia romilor in Croatia in toate domeniile inclusiv in domeniul 

educatiei si propunerea de recomandari pentru guvernul croat de dezvoltarea de politici publice 

pentru romi cum ar fi desegregare scolilor ghetto. (ca urmare a raportului Comisia Europeana 

pentru prima data a impus guvernului croat toate recomandarile din cadrului raportului elaborat de 

catre mine) 

- Realizarea unei baze de date privind cazuri de discriminare rasiala si xenopobism 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 
   2005-2006 Master of Laws in Human Rights- LLM 

 Central European University- Budapesta, Ungaria 

 
2000-2004 

 
Facultatea de Drept - licentiata 

 Universitatea Ovidius Constanta 

1996-2000 Facultatea de Administratie Publica- licentiata 
 Universitatea Ovidius Constanta 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

Ianuarie- March 2004 
Monitor Legal 

European Roma Rights Centre- Budapesta, Ungaria, www.errc.org 

- Monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor romilor in România: segregare în școli și spitale, abuzul 

poliției, sterilizarea forțată a femeilor rome etc. 

- Realizarea unei baze de date privind cazurile de discriminare a romilor în diferite domenii inclusive privind 

cazurile de segregare a copiilor romi în școli. 

- Conştientizarea publicului și institutiilor publice naționale și internaționale despre cazurile             de segregare în 

România prin intermediul rapoartelor de monitorizare și a strategiei de comunicare, 

- Elaborare rapoartelor privind cazurilor de încălcare a drepturilor romilor identificate in diferite domenii: 

educație, locuire, ocupare și sănătate. 

- Stabilirea și mentinerea de contacte cu experți in sistemul juridic și educational. 

- Asigurarea de expertiză ONG-urilor locale în vederea elaborării de strategii locale de lobby 

- Implementarea strategiilor de litigare și advocacy a ERRC-ului la nivel național cu privire  la cazurile de 

încălcare a drepturilor romilor. 

Februarie-Aprilie 2003/ 

Noiembrie 2003-Ianuarie 

2004 

Intern 

European Roma Rights Centre- Budapesta, Ungaria, www.errc.org 

 

Limba(i) maternă(e) Romani – limba maternă 
Română- limba de cetățenie 

    

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE SCRIERE 

 
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

 

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

Spaniolă B2 B2 B2 B2 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

Publicaţii 
 

 

Life Sentence: Romani Children in State Care in Romania, http://www.errc.org/article/life-sentence- 

romani-children-in-state-care-in-romania/3952 

Breaking the Silence: Trafficking in Romani Communities, http://www.errc.org/article/breaking-the- 

silence-trafficking-in-romani-communities/3846 
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