


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2009 până în prezent Membru fondator, manager cultural si facilitator comunitar 

Asociatia Colectiv A 

Coordonator de proiecte, Respnsabil de Comunicare și PR, Coordonator Voluntari, Manager de locație, Editor și 
coordonator publicații 

- Coordonator Comunicare si PR Festivalul TEMPS D'IMAGES Cluj 2009-2013

- Coordonator al inițiativei La Terenuri- Spațiu Comun în Mănăștur, 2012-2019.

-  Coordonator proiect european de interventie artistica in spatiul public “Landscape Coreography” – 
La Terenuri. Spatiu Comun in Manastur (2012 - 2014), mai multe pe www.colectiva.ro.

- Coordonator proiecte comunitare de cartier: Zilele Mănășturului, 6 ediții

- “Dă culoare școlii tale!” , proiect de tineret coordonator local în Cluj,proiect coordonat național de 
As. Komunitas, proiecte de activare urbană în cartier, împreună cu tinerii din cartier, dintre care cel 
mai recent este #Spunecevrei, teatru pentru liceeni pe teme din cartier.

- Organizator de Tururi alternative în Cluj, în special în cartierele sale: “Trăiește orașul!”, tururi 
tematice, care includ și tururi civice, comunitare, gastronomice etc. 2019 – proiect finantat de AFCN: 
„Trăiește orașul! Platforma de cunoaștere, explorare si reflecție urbană”.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

    2006-2010

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 

2008-2012

 

Doctorat  

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, bursă doctorală de tip POSDRU.

Doctor in Filologie cu o teza de Antropologie urbană.

Titlu: "Artă și spațiu public în România după 1989" tratând actorii urbani, culturali și independenți și capacitatea 
lor de a acționa în spațiul public și în cel comunitar. 

                                              2010-2011       Stagiu Doctoral  
 Internship Doctoral, Zukunft Stiftung Berlin (A Soul for Europe Initiative), Berlin (Germania), 
organizare a conferinței “Berlin Conference” dedicată Politicilor Culturale Europene.

2006-2008      Masterat

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene

Antropologie și Studii Multiculturale
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Alte ONG-uri și implicare internațională
2006-2007 Proiect „Aires de conflu(x)ences” în Sibiu și Luxembourg, Capitale Europene ale Culturii
2008-2010 Fundația AltArt Cluj, echipa coordonare proiecte europene pe spațiul public din România, 
Germania, Cehia, Bulgaria, Portugalia, Ungaria.
2008 - colaborator British Council, evenimente cinematografice și conferința 'Art and public space'.
2010 - Membră/antropolog cercetător  în echipa câștigătoare la Bienala de la Veneția - Arhitectură la 
Pavilionul ICR Veneția cu proiectul Superbia Suburbia.

http://www.colectiva.ro/


 Curriculum Vitae 

Titlu: “Actori independenți culturali în cele două capitale europene ale culturii, Sibiu și 
Luxemburg 2007. Premise pentru conslidarea societății civile”

2006-2007      Bursă de Cercetare interdisciplinară
                         Bauhaus Kolleg - Dessau - Germania

EU Urbanism, analysis of European Capitals of Culture of 2007. Analiza actorilor culturali 
independenți din Sibiu și Luxembourg cu focus pe spații independente culturale. 

2002-2006      Licență

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene

Relații internaționale și Studii Europene
Titlu: „ Clasa de mijloc sau clasa media? Forme ale clasei de mijloc creative ”

2003-2005       Universitatea Babes-Bolyai Cluj , Facultatea de Istorie – secția Arheologie, teren și studii în  

direcția etno-arheologiei  (nefinalizată)

COMPETENΤE PERSONALE
 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne 

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral 

Engleză C2 C2 C2 C2 C2

TOEFEL 

Franceză C1 C2 B1 B1 B1 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare 

▪ Excelente  competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de coordonare de proiecte, cât și a a 
departamentelor de Comunicare, Voluntari si Financiar.  În plus, formată ca antropolog și apoi ca facilitator 
comunitar, calitățile legate de comunicare le consider vitale în procesele desfășurate de mine în comunitățile 
unde am lucrat.

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

▪ Leadership, în cadrul proiectelor coordonate mai ales în Asociația Colectiv A, de la management de proiect, 
management financiar, relația cu partenerii, coordonarea și menținerea unei bune armonii și eficiențe în echipa 
de proiect.

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

▪ Calități dobândite în următoarele direcții: facilitare echipă și comunități, lobby autorități, planificare financiară, 
capacitate de structurare strategică a proiectelor și programelor manageriale.

Competenţe informatice 

▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

▪ Wordpress

▪ Platforme noi de management de echipă și coordonare: Slack, Click up, Miro, Google Drive, Zoom și alte 
ustensile pentru eficientizarea lucrului online dar și  offline.

Alte competenţe ▪ Diplomă de Chef, dobândită în perioada 2019-2020.

▪ Amenajări temporare a unor spații urbane: sisteme alternative de energie,abilități practice de lucru în lemn și 
alte materiale indoor și outdoor, dar și pe partea de amenajări peisagistice, plantări, grădinărit și altele. 

Permis de conducere 

▪ În curs de formare pentru permis categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii

Premii

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care 
le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.

- „Superbia Suburbia Venice Biennale 2010”, Editor și autor Catalog.

- Studiu pentru Ministerul Culturii din Croația: “Cultural tourism goes virtual: audience 

development in South East European countries”, co-autor cu Rarita Szakats, AltArt, privind

cazul României, Institute for International Relations, Zagreb, 2009. 

- Cercetare publicată în volumul “EU Urbanism. Cultural Capital of Europe. Bauhaus Kolleg 

VIII”, Bauhaus Foundation, Dessau, 2008. 

- Editor al catalogului dedicat culturii digitale din România “Bare Share. Culture of file 

sharing in Romania”, Dresden, Prague, Sofia, Tomar, 2008.

  - Autor și coordonator volum finanțat prin AFC N Editorial „cARTier.Interventii periferice / 

Peripherical interventions” împreună cu Silviu Medeșan, IDEA, Cluj, 2016, coordonat de Colectiv A.

  - Autor în diferite reviste și publicații: Zeppelin, Igloo, Spații urbane în acțiune  împreună cu 

asociația Komunitas și StudioBasar.

 - Coordonator și autor  la primul ziar de cartier din Cluj finanțat prin AFCN Editorial, „Buletin the 

Mănăștur”, coordonat de Colectiv A.

 Premiul  pentru Intervenție Culturală oferit de Bienala de Arhitectură Transilvania și 

Ordinul Arhitecților din România în anul 2017, Regenerare prin cultură: 5 ani de lucru în cartier, 

inițiativa ”La Terenuri – Spațiu comun Mănăștur”, premiu oferit pentru inițiativa La Terenuri pe care Laura 

Panait și Silviu Medeșan au coordonat-o..

 Premiul oferit de CeRe pentru inițiativa La Terenuri Mănăștur la Gala Premiilor pentru Participare 

Publice din România, în 2017, pentru eforturile de advocacy si consultare publică cu adresabilitate la niv-

el național.
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