
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Irina Iacob 

 

 

 

Experienţa profesională  

 

 

 

Perioada 2014  <> prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator programe - Direcţia Programe Interne 

Perioada 2009  <> 2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator programe - Direcţia Relaţii Internaţionale 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea programelor de anvergură ale Direcţiei (turnee, serii de evenimente, 

festivaluri multi art şi proiecte dedicate culturii române, evenimente interdisciplinare) 

derulate în parteneriat cu entităţi culturale locale.  

Perioada 2006 <> 2008 

Funcţia sau postul ocupat Expert – Programul Cantemir 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Elaborarea de programe-cadru, proceduri si instrumente de finantare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale iniţiate şi derulate de operatori culturali. 

Monitorizarea si evaluarea proiectelor finantate. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Cultural Român, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cultură 

  

Perioada 2011 <> prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert Evaluator Independent 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Evaluarea proiectelor depuse de operatori culturali pentru ariile „Muzică”, „Intervenţie 

Culturală”, „Educaţie culturală”  şi „Carte şi poezie”  

Numele şi adresa angajatorului Administratia Fondului Cultural Național, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cultură 

  

Perioada 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert Evaluator Independent 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Evaluarea proiectelor depuse de operatori culturali in cadrul programului PA17/RO13 

Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cultură 



 

Educaţie şi formare  

  

Perioada  martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Evaluator proiecte  

  iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Formator   

Numele furnizorului de formare  Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene 

 

Perioada 
   

iunie 2007 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Fonduri Structurale – de la idee la proiect 

   iunie 2007 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Scrierea propunerilor de finanţare pentru fondurile europene 

 

  mai 2007 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Project Cycle Management 

Numele furnizorului de formare  FDSC  

  

Perioada  noiembrie  2006 

Calificarea / diploma obţinută  Manager de proiect 

Numele furnizorului de formare  CPPC  

  

Perioada   2001 – 2002 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 MA în Studii Culturale Britanice – Metodologie culturală, Antropologie culturală,   

Reprezentări de gen   şi media, Mentalităţi, Arte vizuale, Gândire politică, Istorie şi 

muzică, Studii australiene, Studii canadiene, Studii irlandeze, Studii scoţiene.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti 

  

Perioada  1999 – 2000 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 Comunicare şi Relaţii Publice – cultura comunicaţională, departamentul de PR (structura 

şi funcţiile în interiorul şi în exteriorul organizaţiei), crearea şi promovarea imaginii 

publice, organizarea şi promovarea evenimenteleor, relaţiile cu mass-media, scrierea 

materialelor promoţionale. 

Numele furnizorului de formare  Asociaţia Română de PR 

  

Perioada  1994 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută  BA în Limba şi literatura engleză/Limba şi Literatura română   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti 



  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   (C2)   (C2)   (C2)   (C2)   (C2)  

Franceză   (B2)   (B2)   (B1)  (B1)   ((B1) 

Italiană   (B2)   (B2)   (B1)  (A2)   (A2) 

Spaniolă   (B2)   (B2)   (B1)  (A2)  (A2) 

Germană   (B2)   (B2)   (B1)  (A2)  (A2) 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

 


