
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Nume: Irina Maria ZAMFIRESCU 
Data naşterii: 29.09.1984 
Contact: i.m.zamfirescu@gmail.com 
Studii:  

 

Instituţia de învăţământ Din (Anul) Până în (Anul) Diploma/gradul obţinut(ă)  
Universitatea din București: Facultatea 
de Sociologie și Asistență Socială 

2013 Prezent Doctorand 

Universitatea din București: Facultatea 
de Sociologie și Asistență Socială 

2007 2009 Master Sociologie 

Universitatea București: Facultatea de 
Filosofie 

2004 2007 Licență Filosofie 

 
Limbi străine cunoscute: 

 

 
(acordaţi între 1 şi 5 pentru competenţă - 5 este maximum, 1 este minimum) 
 
 

 
Experienţa profesională: 

 

De la data - 
până la data 
(anul) 

Organizaţia Funcţia Descrierea responsabilităţilor avute 

Noiembrie 
2012 - 
Prezent 

Asociația 
ActiveWatch 

Manager program – 
Bună Guvernare 

Coordonare proiecte de bună guvernare; reprezentarea 
asociației în mass-media pe subiecte legate de bună 
guvernare, justiție socială; trainer în cadrul unor ateliere; 
reprezentarea asociației în diferite grupuri de lucru 
(ONG-uri, grupuri la nivel ministerial etc).  

Septmebrie 
2014-2016 

Universitatea de Vest 
din Timișoara 

Asistent cercetare  Coordonarea și desfășurarea de interviuri cu persoane 
relevante pentru tematica angajării persoanelor rome/ 
persoanelor cu dizabilități; participarea la redactarea 
raportului de cercetare.  

Iulie 2014- 
Iulie 2015 

Asociatia 
ActiveWatch 

Expert advocacy Participarea la realizarea unui raport de audit urban 
(relizarea de focus-grupuri în vederea analizei problemei 
accesibilizării spațiilor publice în Bucuresti, Râmnicu 
Vâlcea, Arad), promovarea studiului în rândul 
autorităților publice locale.  

Llmba Citit Vorbit Scris 
Engleza  5 5 5 



 

 

Septembrie 
2014 
Octombrie 
2014 

Asociatia pentru 
Educatie si Natură 

Formator modul 
educație civică 

Realizarea unui suport de curs; sustinerea cursului  

Ianuarie 2013 
– Ianuarie 
2014 

Asociația 
ActiveWatch 

Coordonator proiect Coordonarea proiectului (finanțat prin Programul 
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative) în 
vederea bunei implementări a activităților derulate în 
cadrul proiectului (realizarea unui raport cu privire la 
implicarea publicului în realizarea documentației de 
urbanism, coordonarea realizării a cinci sesiuni de 
isntruire cu membri, angajați și voluntari ai organizațiilor 
partenere în proiect, menținerea legăturii cu finanțatorul)  

Februarie 
2011 – 
Ianuarie 2013 

Asociația 
ActiveWatch 

Expert comunicare Coordonarea componentei de comunicare în cadrul 
proiectului ALTFEM (finanțat prin Fondul Social 
European Dezvoltarea Resurselor Umane) din partea 
partenerului ActiveWatch.  

Decembrie, 
2009 – 
Noiembrie 
2012 

Asociația 
ActiveWatch 

Asistent Proiect  Asistarea managerului de proiect în vedere bunei 
implementări a proiectului “Parteneriat pentru Dezvoltare 
Durabilă”, finanțat prin finanțat prin Fondul Social 
European Dezvoltarea Resurselor Umane (gestionarea 
grupului țintă, activități de comunicare a proiectului, 
campania de informare și conștientizare.  

Februarie 
2008 – 
Februarie 
2009 

Asociația 
ActiveWatch 

Manager Proiect Proiectul “Pentru un mediu curat: parteneriat mass-
media, societatea civilă pentru informarea tinerilor” – 
finanțat prin PHARE – coordonarea campaniei naționale 
de informare, management tehnic și financiar.  

Octombrie 
2007 – 
Februarie 
2009 

Asociația 
ActiveWatch 

Asistent cercetare 
media 

Realizarea de monitorizare presă (scrisă, tv, radio) în 
vederea realizării de rapoarte de analiză media pe 
diferite teme (electoral, accesul la piața muncii, discurs 
discriminator etc); co-autor rapoarte de analiză media.  

 

 

 


