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Redactarea textelor, scrierea și publicarea articolelor pe diverse subiecte,
munca de teren ce a constat în realizarea și colectarea interviurilor, dar și
fotografierea punctelor de interes.
Botoșani, România
08/2013 – 10/2014

Membru
Organizația "Salvați copiii"
Organizator și colaborator în proiecte ale "Not for Sale: Salvați copiii" și
prezentarea în licee și școli a punctelor de interes în ceea ce privește traficul
de persoane și cum poate fi evitat și eliminat.
Botoșani, România
01/12/2014 – 15/12/2014

Voluntar
"ShoeBox"
Colectarea și distribuirea obiectelor vestimentare și igienice, jucării, dar și
localizarea familiilor nevoiașe.
Botoșani, România
28/10/2013 – 28/10/2015

Voluntar
Fundația Hand of Help
Activități întreprinse privind serviciile sociale destinate copiilor și tinerilor
aflați în dificultate, organizarea evenimentelor în care indivizii amintiți să se
poată integra în societatea actuală.
Botoșani
01/2017 – 07/2017

Asistent social coordonator/asistentă socială coordonatoare
Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob"
Coordonator al elevilor înscriși la concurs, participant la activitățile
desfășurate în vederea asigurării echitației în educație și susținător al
activităților care asigură performanță școlară și al activităților de remediere
școlară.
Dorohoi, România

28/04/2017 – 30/04/2017

Asistent în organizare de evenimente/asistentă în organizare
de evenimente
Botoșani Model United Nations (BTMUN)
Contribuirea la organizarea conferinței naționale în limbă engleză în calitate
de membru al comitetului de presă.
Botoșani, România
25/05/2018

Voluntar
Maraton Apuseni msg
Distribuirea în punctele de control ale produselor alimentare pentru
participanții și curățarea traseului înainte și după maraton.
Cluj-Napoca
14/04/2019 – 19/04/2019

Participant EMRC 2019
EGEA Malta
Participarea și colaborarea cu membrii EGEA Malta în vederea realizării unor
studii de caz în ceea ce privește geomorfologia și geologia insulei, în cadrul
"EUROMED REGIONAL CONGRESS".
Valletta, Malta
28/02/2018 – ÎN CURS

Membră în cadrul EGEA Cluj-Napoca
EGEA Cluj- Napoca
Promovarea obiectivelor asociației, participarea și susținerea acesteia prin
evenimente specifice, de exemplu, organizarea evenimentului "Săptămâna
studentului geograf" sau colaborarea în vederea schimburilor de experiență
cu studenții din Turku, Finlanda, ambele desfășurate în perioada 2018-2019.
Cluj-Napoca, România
23/05/2019 – 26/05/2019 – București, România

Reprezentant EGEA Cluj-Napoca
Uniunea Studenților din România
Reprezentarea intereselor studenților din Asociația EGEA Cluj-Napoca și
votarea în numele acestora în cadrul „Congresului Studenților din România”
27/08/2019 – 30/08/2019 – Darabani, Botoșani, România

Voluntar
Asociația Nord

Organizarea evenimentelor în cadrul festivalului „Zilele Nordului” organizat
de Asociația Nord în vederea dezvoltării Regiunii de Nord-Est
04/2020 – ÎN CURS

Organizator Eastern Regional Congress
EGEA Cluj-Napoca
Organizarea Congresului de Est, eveniment la care vor participa 80 de
geografi de pe cuprinsul Europei, în cadrul căruia vor avea loc activități pe mai
multe teme geografice

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
08/2009 – 08/2013 – Botoșani, România

Elevă
Școala Gimnazială nr. 7 "Octav Bancilă"
2013 – 2017 – Botoșani, România

Liceean
Colegiul Național "A.T. Laurian"
Competențe generale: limba română, limba engleză, limba franceză, istorie,
geografie, matematică, educație fizică.
Nivelul 6 CEC
2017 – 2020 – Cluj-Napoca, România

Geograf licențiat
Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai
Specializarea: Planificare Teritorială, an II de studiu;
Competențe: planning urban, hidrologie, statistică, sisteme informaționale
geografice, geografie regională, teledetecție și aerofoto interpretare, resurse
naturale.
2020 – ÎN CURS

Masterandă- Planificare și Dezvoltare Regională
Facultatea de Geografie, UBB
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PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

CONFERINȚE ȘI SEMINARE
Conferinţe
În perioada 23- 26 mai 2019 voi participa la "Congresul Studenților din
România" organizat de USR în care voi reprezenta și voi vota în numele
organizației EGEA Cluj-Napoca, iar in aprilie 2020 împreună cu ORGATEAM,
vom organiza Congresul de Est care va avea loc în Cluj-Napoca, un eveniment
la care vor participa zeci de indivizi de pe cuprinsul Europei și nu numai.

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
Bune abilități de conducere a unei echipe, dobândite în cadrul colectiv
al echipei de volei din orașului natal.
Bune competențe organizaționale dobândite în urma realizării structurii
comitetului de cazare al Căminul numărul 2 din campusul Hașdeu.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
Bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței de organizare a
evenimentelor și aplicare a activităților realizate de-a lungul anilor de
voluntariat.
Excelente abilități de interacțiune cu copiii și cu animalele, în cadrul
asociațiilor “Hand of Help”, “Salvati copiii”, “ShoeBox”,“Ador”.
Abilități de supraviețuire în natură dar și de respectare a acesteia,
proclamându-mă astfel o luptătoare în ceea ce privește grija față de mediu,
fapt afirmat de activitățile de ecologizare și reîmpădurire.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
O bună înțelegere și adaptare la un cadru nou de muncă și la colectivul deja
instituit, fapt demonstrat de practicile semestriale în instituțiile administrative
ale statului: primăriile și consiliile locale/județene din Dej, Bistrița, Botoșani și
Cluj Napoca.

ALTE COMPETENŢE
Alte competenţe
-drumeții montane: membră activă a organizației EGEA ClujNapoca particip des la drumeții sau la organizarea acestora, știind cu
siguranță că astfel de activități ne aduc mai aproape de "origini";
-lectură: cititoare pasionată, iubesc sa mă las "pradă" evenimentelor reale
sau ficționale; în trecut am ajutat copilași de la orfelinate să învețe să citească
și să-și facă temele pentru școală;
-animale: luptătoare pentru drepturile animalelor și pedepsirea celor care
maltratează aceste vietăți necuvântătoare; am făcut parte din organizația
"Ador" și am obiceiul de a merge o data la câteva luni la cursuri de echitație;
-jocuri în echipă: 3 ani de zile am făcut parte dintr-o echipă de volei unde am
învățat ce înseamnă lucrul în echipă și a te bază pe cei din jurul tău;
-călătorii: atât datorită facultății cât și afinităților mele pentru descoperirea
locurilor noi, am o "chemare" spre a descoperi și înțelege spatii si
mentalități;
-natură: această este o componentă importantă a vieții umane însă, din
păcate, nu este apreciată la valoarea adevărată, și chiar, ființele umane
reușesc să o degradeze; în luptă pentru "schimbarea mentalității" prin
acțiuni mici dar sigure (ecologizări, reîmpăduriri, curățarea malurilor și
zonelor verzi, etc) încerc să "țin" frâiele unei societăți prea ocupate de propria
bunăstare.

