CURRICULUM VITAE
Ionela BĂLUŢĂ

Studii
2005: doctorat în sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, cu teza
intitulată: “Du « harem » au « forum ». Réflexion sur la construction d’une nouvelle
identité féminine dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain”; calificativ în urma
susținerii: “Très honorable avec les félicitations du jury en unanimité”;
1998-1999: D.E.A. în sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris;
1997-1998: Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales, Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF), București;
1996-1997: master în Etudes culturelles françaises, Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine, Universitatea din București;
1992-1996: licență în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din
București
Burse și granturi individuale
2006 – 2007: bursă de cercetare postdoctorală în cadrul EHESS, cu finanțare AUF;
Septembrie 2005 (Besançon) : bursă AUF pentru specializare profesională;
1999 – 2005: bursă de cercetare doctorală în cadrul EHESS, cu finanțare AUF;
2002 – 2003: Marie Curie Fellow, IRESCO, Paris (7000 euro);
2000 – 2001: New Europe College Fellow, București (8000 euro);
Noiembrie 2001 (EHESS, Paris): bursă AUF pentru specializare profesională;
1998-1999: bursă de studii în calitate de student în D.E.A., cu finanțare AUF.
Limbi străine
Franceză : excelent
Engleză : bine
Italiană : citit, mediu
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Experiență profesională:
2015 - prezent : profesor universitar în cadrul Facultății de Științe Politice,
Universitatea din București (FSPUB);
2009 - 2015: conferențiar universitar în cadrul Facultății de Științe Politice,
Universitatea din București (FSPUB);
2004-2008: lector universitar în cadrul FSPUB;
1997-2003: asistent universitar în cadrul FSPUB;
Membru în comitete de redacție, asociații profesionale și consilii directoare
2011 - prezent: membru al comitetului de redacție al revistei Analele Universității din
București. Seria Științe Politice (BDI);
2012 - prezent : membru în comitetul științific al revistei Analize – Journal of Gender
and Feminist Studies (BDI)
2004 - 2011: Asistent editorial la revista Studia Politica. Romanian Policital Science
Review (BDI).
2011 - prezent: membru al Asociației Sociologilor din România;
2008 - prezent : membru în comitetul director al CR04 (Groupe pour l’analyse de la
construction sociale du sexe) al Asociaţiei internaţionale a sociologilor de limbă
franceză (AISLF)
2006 - 2012 : Membră a reţelei RING – réseau interdisciplinaire pour les études de genre.
2014 – 2016 : membru în Consiliul Științific al secțiunii de Științe Sociale din cadrul
Institutului de Cercetare al Universității din București.
2009 – prezent : membru în comitetul de pilotaj al masterului european E.G.A.L.E.S :
Funcții de conducere
Martie 2016 – prezent : decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din
Bucureşti
Noiembrie 2015 – februarie 2016 : prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Politice,
Universitatea din Bucureşti
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2011- 2015: Director de Departament, Departamentul de Științe Politice, Relații
Internaționale și Studii de Securitate al Facultății de Științe Politice a Universității din
București;
2010-2011: Director de departament, Departamentul de Studii Europene și Relații
Internaționale, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București;
2012-prezent: inițiator și director al primului centru de cercetare privind politicile
egalității de șanse din cadrul Universității din București – Centrul pentru Politicile
Egalității de Șanse (CPES), Universitatea din București.
Coordonarea de proiecte internaționale
2014-2017: Director de proiect / responsabil din partea Universității din București în
proiectul PASSAGE, 2014-1-FR01-KA200-008482, Erasmus+ : valoare totală proiect
449 695 EUR, din care 38 523 EUR UB
2013- 2014: Responsabil/director al proiectului de finanțare a masterului Politicile
egalității de șanse în context românesc și european, proiect finanțat de AUF, decembrie
2013 – 31.07.2015 : valoare proiect 13.000 euro
2009 – 2012: Director de proiect / responsabil din partea UB în proiectul de master
european. Master Etudes Genre pour des Actions Liées à l'Egalité dans la Société
(EGALES), finanțat în cadrul programului european Lifelong Learning Programme,
ERASMUS Multilateral projects, (ERASMUS Multilateral projects, Curriculum
Development Projects - DG EAC/31/08) ; buget total al proiectului: 357.761 euro,
bugetul Universității din București: 16.294 euro (sites.univ-lyon2.fr/egales/).
2011-2012: Coordonator al proiectului de consolidare a cooperării cu universitățile
franceze în cadrul masterului european E.G.A.L.E.S. finanțat de Ambasada Franței, în
cadrul programului « Soutien à la mobilité pour les formations conjointes francoroumaines. Programme de renforcement des Pôles de compétences universitaires
francophones en Roumanie », valoare proiect : 13.000 euro.
2011 – 2013: Responsabil științific din partea FSPUB în proiectul francofon regionl
« Consortium Universitaire Francophone Régional en Sciences Politiques et Études
européennes (CUFRESPE) », finanțat de AUF (http://www.sciencespo-en-eco.eu/).
2012 – 2013 : Director / Coordonator al proiectului de cercetare (împreună cu Anca
Dohotariu) „Bonele în Bucureşti: o categorie în umbra normelor juridice, profesionale şi
sociale”, care a obținut finanțare de la fundația austriacă ERSTE în cadrul unei competiții
internaționale. Valoare proiect: 9925 euro.
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Coordonare de proiecte naționale
2015-2016: coordonator UB (FSPUB) al proiectului FETE - Fete Echitate Toleranță
Egalitate, proiect în parteneriat cu Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate
(Solicitant);
Universitatea
din
Bucureşti
(partener),
$: 81 400 EUR, din care 73 260 EUR finanțare nerambursabilă, Fondul ONG în România
(www.finantare.fdsc.ro) şi 8 140 EUR cofinanțare Solicitant şi Partener, buget UB:
20.218 EUR.

Membru în echipele unor proiecte naționale
Februarie – aprilie 2015: membru (Expert formator/speaker conferințe) în proiectul
„Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața
muncii”
Mai – septembrie 2015: membru (expert implementare) în proiectul
POSDRU/159/1.5/S/132400 -Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în
context interdisciplinar şi internaţional
Iunie

–

decembrie

2015:

membru

(expert

formator)

în

proiectul

POSDRU/156/1.2/G/142193 „Extinderea oportunitatilor de dezvoltare a competentelor
studentilor in activitati de ifnormare si documentare EduFor Competence!”
2014-2015: Membru în echipa proiectului LIDER+ Consiliere şi performanţă în stagii de
practică pentru studenţi cu potenţial de leadership în domenii prioritare pentru buna
guvernare, proiect finanțat de Fondul Social European, POS DRU/161/2.1/G/141252.
Participarea la comisii, jurii şi expertize
Septembrie 2016 : participare în calitate de expert din partea Universităților francofone
din Europa Centrală și Orientală la întâlnirea AUF de la Paris pentru discutarea Strategiei
cadrienale 2018-2021.
Iunie 2016 - prezent: membru al Comisiei de Sociologie, Științe Politice și
Adminsitrative, CNATDCU
2000 – prezent : participare la comisiile de admitere la ciclul de licenţă şi master,
Facultatea de Ştiinţe Politice
2000 – prezent : participare la comisiile de finalizare de studii la ciclul de licenţă şi
master, Facultatea de Ştiinţe Politice

4

2006, 2007, 2008, 2012 : membru în juriul pe ştiinţe umane şi sociale pentru acordarea
burselor guvernului francez
20 septembrie 2010 : membru în comisia de susţinere a tezei de doctorat a Ancăi
Dohotariu, Ecoles des Hautes Etudes en sciences sociales, Marsilia.
2013 -2017 : membru în comisia de susţinere a zece teze de doctorat, Facultatea de
Științe Politice, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării şi Facultatea de Istorie,
Universitatea din București, Școala Doctoală SNSPA.
2011 – prezent : expert evaluator al dosarelor de candidatură pentru bursele Eugène
Ionesco, AUF.
Septembrie 2013 : expert raportor în competiția UEFISCDI joint research project
România-Franța
Expertiză în domeniul politicilor egalității de șanse, pieții muncii și egalității de gen
Iunie 2014: expert şi autor al analizei privind Gender Impact Assessment in Romania,
prezentată în calitate de expert în cadrul seminarului organizat la Viena în proiectul
“European Union Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS
(2007-2013)”; toate rapoartele sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/exchange_of_good_practices_at/ro_comments_paper_at_2014_en.pdf
2012: Expert și autor al analizei Labour market, equal opportunity and gender equality in
Romania, în cadrul proiectului Femeia contează (Colfasa Association);
1 februarie 2011 – 30 octombrie 2011 : expert în proiectul Observatorul de gen,
coordonat de UNFPA, responsabil și coordonator al secțiunii “Reperezentarea politică a
femeilor” (publicarea în broșură și pe support electronic).
2013: co-autor a 2 subcapitole în studiul privind regionalizarea regiunii București-Ilfov
redactat de Universitatea din București pentru Primăria sectorului 3 (Direcțiile de
dezvoltare în regiunea București-Ilfov în contextul regionalizării, București, 2013):
3.1.2. Dezvoltarea expertizei, consultanței şi crearea unor direcții/servicii la nivel
regional pentru respectarea şi pentru promovarea egalității de şanse și (pp. 58-61) 3.1.3.
Egalitate de şanse (pp. 61-65).
Organizarea de conferințe și sesiuni ale unor congrese internaționale
Co-organizatoare a conferinței internaționale SCIENCE OF POLITICS – International
Annual Conference of Political Research, 27-28 mai 2016, Facultatea de Științe Politice,
Universitatea din București.
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Organizatoare și moderatoare a mesei rotunde cu tema Teaching Gender in Social
Sciences and Humanities: Methods, Challenges, Achievements, SCOPE, 27 mai 2016.
Organizatoare a atelierului Conceptul de gen: perspective teoretice şi empirice în cadrul
CPES, 31 martie 2016
Co-organizatoare a conferinței internaționale SCIENCE OF POLITICS – International
Annual Conference of Political Research, 8-9 mai 2015, Facultatea de Științe Politice,
Universitatea din București
Co-organizatoare a conferinței internaționale SCIENCE OF POLITICS – International
Annual Conference of Political Research, 27-29 iunie 2014, Facultatea de Științe Politice,
Universitatea din București
Co-organizatoare a conferinței internaționale « Genre et égalité(s) dans l’Europe de
l’Est : mise en perspective(s) », 19 ianuarie 2014, Centrul pentru Politicile egalității de
șanse, masterul european E.G.A.L.E.S, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din
București.
Responsabilă, coordonatoare și moderatoare a Atelierului 23, Représentation politique,
din cadrul celui de-al XIX-lea Congres internaţional de cercetări feministe francofone,
cu tematica „Imbrication des rapports de pouvoir: discriminations de genre, de race, de
classe et de sexualité”, 29 august – 2 septembrie 2012, Universitatea din Lausanne,
Elveţia.
Co-organizatoare a conferinței internaționale « Politiques familiales et égalité de genre en
Europe centrale et orientale » 27 et 28 septembrie 2012, Facultatea de Științe Politice,
București.
Organizatoare a conferinței francofone regionale « Nouvelles formes de participation
dans les nouvelles démocraties », în cadrul proiectului « Consortium Universitaire
Francophone Régional en Sciences Politiques et Études européennes (CUFRESPE) »,
finanțat de AUF, 10-11 decembrie 2012, Facultatea de Științe Politice.
Co-organizatoare a conferinței internaționale « Penser le XIXe siècle : nouveaux chantiers
de recherche » New Europe College, București 13-14 ianuarie 2012 .
Co-organizatoare a conferinței « Comportements sociaux et stratégies familiales dans les
Balkans (XVIe-XXe siècles) », org. Ionela Băluţă, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, MihaiRăzvan Ungureanu, New Europe College, Bucureşti, 9-10 iunie 2006.
Co-organizatoare a atelierului « Cetăţenie, democraţie, naţiune: secolul XIX românesc »,
New Europe College, București, 25-26 mai 2006.
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Co-organizatoare a conferinței internaționale « Bonnes et mauvaises moeurs dans la
société roumaine d’hier et d’aujourd’hui », New Europe College, București, 5-6 martie
2004.
Co-organizatoare a atelierului « Direcții și teme de cercetare în studiile de gen din
România », New Europe College, București, 5 iulie 2002.
Comunicări, conferinţe, prelegeri
Ionela Băluță, Les politiques de l’égalité dans la Roumanie actuelle : une neutralisation
du genre ? în cadrul celui de-al XX-lea Congres al AISLF; Montreal, Canada, 2-6 iulie
2016 (http://congres2016.aislf.org/pages/28-crgt2.php?prog=CR04)
Ionela Băluță, Gender Equality / Equal Opportunities within the Romanian Public
Policies, SCOPE: Science of Politics - International Conference of Political Research,
Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, 9 mai 2016.
Ionela Băluță, Conceptul de gen ca perspectivă cognitivă în ştiinţele sociale, în cadrul
atelierului Conceptul de gen: perspective teoretice şi empirice, Facultatea de Științe
Politice, Universitatea din București, 31 martie 2016.
Ionela Băluță, L’institutionnalisation des gender studies dans la Roumanie actuelle : un
révélateur de l'égalité de genre ? în cadrul conferinței înternaționale Egalitatea dintre
femei și bărbați în și prin educație Perspective încrucișate: Angajamente naționale și
internaționale în și pentru Europa Centrală și Orientală, CEREFREA, 25-26 noiembrie
2016.
Ionela Băluță, Du communisme au postcommunisme: la politique roumaine à l’aune du
genre în cadrul conferinței internaționale SCIENCE OF POLITICS – International
Annual Conference of Political Research, 8-9 mai 2015, Facultatea de Științe Politice,
Universitatea din București.
Ionela Băluță, L’égalité de genre: Perspectives européennes et contexte roumain,
SCOPE: Science of Politics - International Conference of Political Research, Bucureşti,
27-29 iunie 2014, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București.
Ionela Băluță, Les études de genre et les enjeux de l’égalité dans la Roumanie,
comunicare în cadrul conferinței internaționale "Genre et égalité(s) dans l’Europe de
l’Est : mise en perspective(s) ", 19 ianuarie 2014, Centrul pentru Politicile egalității de
șanse, masterul european E.G.A.L.E.S, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din
București.
Ionela Băluță, Les nounous : des substituts de la mère ou l’émergence d’une profession?,
în cadrul conferinței « Autour de l’enfant : Parents, intervenant-e-s, institutions », 13- 14
noiembrie 2013, Lausanne, Haute école de travail social et de la santé – EESP și AISLF,
CR08, sociologie de la Famille
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Ionela Băluță, Îngrijirea copiilor: un revelator al politicilor familiale din perspectiva
egalității de gen, comunicare în cadrul conferinței "Politici familiale si egalitate de gen
în Europa de Est", Centrul pentru Studierea Populației, Cluj-Napoca, 3 septembrie 2013.
Ionela Băluță, Hygiène, genre et nation dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain,
comunicare în cadrul conferinței internaționale « Penser le XIXe siècle », New Europe
College, Bucarest, 13-14 ianuarie 2012.
Ionela Băluță, Le genre du corps dans la Roumanie post-communiste: l’exacerbation de
la « féminité » des femmes politiques, comunicare în cadrul conferinței « L’assignation de
genre dans les médias », Université Rennes 1, 14-16 martie 2012.
Ionela Băluță, Etudes de genre / égalité de genre dans la Roumanie postcommuniste,
(Gender studies and gender equality in post communism Romania), comunicare în cadrul
colocviului Genre et études post-coloniales en question(s), organizată de RING
(Fédération de recherche sur le genre), în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Geografie
a Universităţii din Barcelona şi cu Association Espanõla de Investigación de Historia de
las Mujeres, Barcelona, 27-29 iunie 2012.
Ionela Băluță, Quel genre de la politique? Les femmes politiques dans le discours
médiatique de la Roumanie” comunicare în cadrul celui de-al XIX-lea Congres al
Asociaţiei Internaţionale a Sociologilor de Limbă Franceză (AISLF), Penser l’incertain,
Rabat, 2-6 iulie 2012.
Ionela Băluță, Le débat égalitaire dans la Roumanie post-communiste : du néo-marxisme
au néo-libéralisme, comunicare în cadrul celui de-al 6-lea „Congrès international de
recherches féministes francophones”, cu tematica „Imbrication des rapports de pouvoir:
discriminations de genre, de race, de classe et de sexualité”, Lausanne, Elveţia, 29
august-2 septembrie 2012.
Ionela Băluță, L’égalité de genre dans la Roumanie post-communiste : de l’idéologie aux
politiques publiques, comunicare în cadrul conferinței internaționale « Politiques
familiales et égalité de genre en Europe centrale et orientale » 27 și 28 septembrie 2012,
București.
Ionela Băluță, Genul ca demers cognitiv, în cadrul conferinţei naţionale „Sociologii şi
societăţi emergente”, Bucarest, 27-28 mai 2011.
Ionela Băluță, Femmes et famille dans la presse féminine du XIXe siècle roumain : les
rôles féminins entre tradition, religion et émancipation în cadrul Conferinţei
internaţionale « Women, Families and Religiosity: Past and Present », NEC, 1-2 aprilie
2011.
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Ionela Băluță, Désimplication volontaire des femmes/monopole des hommes: féminité et
masculinité à l’aune du politique dans la Roumanie actuelle, comunicare în cadrul
conferinței « Les identités de genre en politique », Dijon 22-23 iunie 2011.
Ionela Băluță, « L’hygiène science d’Etat ». Les hygiénistes comme «expert » dans le
processus de construction étatique (seconde moitié du XIXe siècle roumain), în cadrul
conferinței internaţionale « L’Etat en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles »,
New Europe College, Bucarest, le 27-28 februarie 2010.
Ionela Băluță, Rolul igieniştilor în construirea orizontului ideologic: a doua jumătate a
secolului al XIX-lea românesc, conferinţă în cadrul GRIP, New Europe College,
Bucureşti, mai 2010.
Ionela Băluță, La femme « ange du foyer » et « mère des générations prochaines ».
L’éternel féminin et la naturalisation des identités de genre au XIXe siècle roumain, în
cadrul conferinţei în onoarea lui Francine Muel-Dreyfus, « La construction sociale des
identités », CSE, CSU, EHESS, Paris, 28 septembrie 2009.
Ionela Băluță, Etre femme politique dans la Roumanie actuelle, în cadrul celui de-al
XVIII-lea Congres al AISFL, « Etre en société. Le lien social à l’épreuve des cultures »,
Istanbul, 7-11 iulie 2008.
Ionela Băluță, Le genre – un mot à la mode ou un concept théorique ? în cadrul
conferinţei internaţionale a RING-ului, « Traduction, circulation, usages des concepts
entre les langues, les pays, les disciplines. Pouvoir(s), domination,
hiérarchie/autorité/résistances », Lyon 19-21 noiembrie 2008.
Ionela Băluță, Maria Rosetti – o eroină naţională ?, în cadrul atelierului « Iunie 1848:
160 de ani de la declaraţia de drepturi », Institutul de cercetări politice, Bucureşti, iunie
2008.
Ionela Băluță, Drepturile femeilor – o universalizare problematică?, în cadrul
seminarului internaţional „Drepturile femeilor: de la universal la regional în drepturile
omului”, Universitatea din Bucureşti, 5 noiembrie 2007.
Ionela Băluță, Le genre – une grille de lecture novatrice pour la sociologie politique, în
cadrul conferinței europene organizată de RING « A propos des études de genre dans les
pays européens. Où en sommes-nous ? », Université de Paris 8, le 27-28 octombrie 2006.
Ionela Băluță, Conditions sociales des trajectoires publiques des femmes à la fin du XIXe
siècle roumain, în cadrul atelierului organizat la IRESCO, Paris, 13 octombrie 2006.
Ionela Băluță, La famille « cellule de base de la société ». Construction idéologique et
normative dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain, în cadrul conferinței
« Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe-XXe siècles) »,

9

org. Ionela Băluţă, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Mihai-Răzvan Ungureanu, New Europe
College, Bucureşti, 9-10 iunie 2006.
Ionela Băluță, Idéologie politique et construction identitaire : le statut de la femme dans
les programmes des partis politiques roumains, în cadrul cconferinței « Bulgarie et
Roumanie : modernisation, démocratisation et leurs revers », Nouvelle Université
Bulgare, Sofia, 22-23 octombrie 2004.
Ionela Băluță, Surveiller et punir. Les médecins et la réglementation de la prostitution
dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain, în cadrul conferinței internaționale
« Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui », org.
Ionela Băluță, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, New Europe College, București, 5-6 martie
2004.
Ionela Băluță, Individ/cetăţean : drepturile politice ca axă ierarhică, în cadrul conferinței
« Cetăţenie, democraţie, naţiune: secolul XIX românesc », organizatori Raluca
Alexandrescu, Ionela Băluţă et Silvia Marton, New Europe College, 25-26 mai 2006.
Ionela Băluță, Maria Rosetti : une héroine oubliée ?, în cadrul seminarului virtual
Mémoires historiques d’ici et d’ailleurs (condus de Bogumil Jewsiewicki Koss),
Bucureşti, New Europe College, 2 decembrie 2003.
Ionela Băluță, Lois juridiques, lois sociales et construction des genres (seconde moitié du
XIXe siècle roumain, în cadrul colocviului « Le genre face aux mutations de Moyen Age
au XXe siècle, CRHISCO, Université Rennes II, 26-28 septembrie 2002.
Ionela Băluță, "Women and Power. Social Relations in the Second Half of the 19th
Century Romania", 2nd Annual Conference of SRSP, Timişoara 2001.
Ionela Băluță, L’espace public comme enjeu dans la construction des genres dans la
deuxième moitié du XIXe siècle roumain, în cadrul conferinţei « Construction des genres
et des sexualités », EHESS, Paris, 23-24 noiembrie 2000.
Ionela Băluță, Evolution du linge féminin et changement des mentalités au XIXe siècle
roumain, în cadrul du colocviului « Corps culturels » organizat de Facultatea de limbi şi
literaturi străine, Universitatea din Bucureşti în colaborare cu New Europe College şi
Institut Français de Bucarest, Bucureşti, 30 aprilie – 2 mai 1998.

Guest speaker
Ianuarie 2016 : Ecole doctorale francophone en sciences sociale, CEREFREA,
București, conferinţa inaugurală, « Etudier le féminisme : défis épistémologiques et
difficultés empiriques »
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decembrie 2014 : Abo University, Finland cu prelegerea “Les politiques de l’égalité de
genre dans le postcommunisme roumain: une impasse idéologique?”).
iunie 2012 : Université Lyon 2, Franța, cu prelegerea “Les politiques de l’égalité dans
l’Europe de l’Est”)

Organizarea unor întâlniri și dezbateri legate de politicile egalității de șanse,
egalitatea de gen, piața muncii
Participare la dezbatere și concurs pe drepturile femeilor: împreună cu lectoratele
franceze și Ambasada Franței, martie 2013, 2014 și 2015
Co-organizarea concursului de eseuri „Acceptarea diferenței: un exercițiu democratic.
Eseu despre egalitate, diversitate și democrație” în cadrul masterului Politicile egalității
de șanse în context românesc și european și al Centrului pentru egaltiate de șanse, în
parteneriat cu Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european,
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Fundația Murialdo, Editura Polirom,
Librăria Bastilia. Masă rotundă cu invitat special Csaba Asztalos, președinte CNCD, 24
aprilie 2013, la librăria Bastilia.
Organizator și participant: masă rotundă Atour des questions d’égalité dans les sociétés
européennes, 24 aprilie 2013, orele 11.30-13.30, cu participarea profesorilor invitați din
cadrul masterului Politicile egalității de șanse în context românesc și european, Laurence
Tain (Lyon 2) și Julie Jarty (Toulouse 2), precum și a doamnei Annie Mari, 1er Consilier
1, Ambasada Franței.
Co-organizator și moderator al dezbaterii: "Cine ne definește familia?" organizată cu
reprezentanți ai societății civile ( Irina NIŢĂ, director executiv ACCEPT, Cosmin Bebu
Vijianu, membru ACCEPT, 14 mai 2012.
Co-organizator și moderator al dezbaterii "Diversitatea, Condiție a competitivității",
17 mai 2012, organizată cu reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile
(Csaba Ferenc Asztalos, preşedinte Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
Delia Niţă, Centrul de Resurse Juridice Iustina Ionescu - manager proiect ECPI Human
Rights Program, Elena Iorga, Institutul pentru Politici Publice).
Organizator și moderator al workshopul-ului “Oportunităţi profesionale pentru
expertul în egalitatea de şanse” 24 mai 2012, Palatul Parlamentului, împreună cu
Asociația Colfsa. Paritcipanți: Aurora Martin (CNCD); Andra Croitoru (Direcţia pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi) ; Viorica Popescu (MAE). La dezbatere au fost
prezenți peste 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor și asociațiilor care
activează în domeniul egalității de șanse.
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Co-organizator și moderator al dezbaterii “Abordare comprehensivă privind
incluziunea socială a romilor”, 24 mai 2014. Invitați: Gelu Duminică (director executiv
Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună) ; Isabela Mihalache (expert European);
Csaba Ferenc Asztalos (președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării); Iulian Paraschiv (preşedintele Asociaţiei de tineret, Partida Romilor)
Co-organizator al unei serii de dezbateri cu parteneri din instituții publice și ONGuri în cadrul programului de master Politicile egalității de șanse în context
românesc și european, în cadrul cursurilor (2012) "Mediul asociativ şi politicile
publice ale egalităţii în România" și cursului " Actori politici şi sociali ai egalităţii de
şanse":
- Luni 5 noiembrie ora 17.30 întâlnire cu Andra Croitoru, consilier la Direcția
pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din Ministerul Muncii. Tema
intervenției: Politici publice și egalitate de șanse.
-

Marți 6 noiembrie la ora 16.30, sala 1, întâlnire cu Mihaela Ștefan, Director
Programe sociale la Fundația Murialdo. Tema dezbaterii: Rolul societății civile în
dezbaterea despre egalitatea de șanse.

-

Marți 13 noiembrie la ora 11.30 întâlnire cu Csaba Asztalos, președintele
Consiliului National Contra Discriminării (CNCD). Tema dezbaterii :
Discriminarea și politicile antidiscriminare. Întâlnire organizată în colaborare cu
FSPUB Career Portfolio.

-

Luni 26 noiembrie ora 17.30, sala B, întâlnire cu Nicoleta Golai, director de
comunicare Colfasa. Tema intervenției: Comunicare și brand: strategii pentru
promovarea egalității de șanse.

-

Marți 27 noiembrie la ora 16.30, sala 1, dezbaterea privind ONG-urile și
discriminarea de gen. cu Livia Aninosanu, Centrul Parteneriat pentru Egalitate.

Prezentări în cadrul unor dezbateri legate de politicile egalității de șanse, egalitatea
de gen, piața muncii
Femeile în politică – comunicare în cadrul dezbaterii „Politica la feminin” (în cadrul
conferinţelor „România la feminin” organizate de FSPUB în parteneriat cu UNFPA), 17
martie 2011.
Creierul femeii nu e făcut pentru sciinţă – comunicare în cadrul „Ştiinţa la feminin” (în
cadrul conferinţelor „România la feminin” organizate de FSPUB în parteneriat cu
UNFPA), 21 aprilie 2011.
Politicile egalității de gen în România postcomunistă – în cadrul întâlnirii organizată de
Departamentului pentru egalitate de șanse între femei și bărbați cu ocazia vizitei
reprezentanților Institutului european pentru egalitate între femei și bărbați, Palatul
Parlamentului, 19 iunie 2014.
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