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INFORMAȚII PERSONALE 
 

Nume  SOLONEAN DANA 

Telefon  (+40) 0749847961 

E-mail  solonean_dana@yahoo.com 
 

Naționalitate  Română 
 

                                                 Skype  

 

 

 

 Solonean dana  

 

 
 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 
   

• Data (de la – la)  IANUARIE  2013 –  IANUARIE 2018 (cu întreruperi) 

• Numele și adresa angajatorului  Fundația pentru Educație și Dezvoltarea Societății Civile-FERSO, Łódź, Polonia 

• Tipul sau sectorul de activitate  ONG, Educație 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Coordonatoare proiecte internaționale,Coordonatoare voluntari, Formatoare 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Scriere propuneri de proiecte, managementul proiectelor, organizare de evenimente de tineret, 
coordonare activități voluntari, gestionare comunicare cu beneficiari, pregătire și facilitare 
activități educaționale; 

 
 

 Data (de la – la)  OCTOMBRIE  2016 –  MARTIE 2017 

• Numele și adresa angajatorului  Proyecto Amigo, Huamachuco, Peru 

• Tipul sau sectorul de activitate  ONG, Educație 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Coordonatoarea Programului Internațional de Voluntariat PA, Educatoare populară 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Dezvoltarea programului de voluntariat internațional: analiza nevoilor și resurselor organizației, 
crearea profilului voluntarilor,crearea instrumentelor de recrutare și selecție, comunicarea cu 
potențialii voluntari, selecția voluntarilor, organizarea sesiunilor de orientare și instruire. 
Planificarea, facilitarea si evaluarea atelierelor educative pentru copiii din medii defavorizate; 

 

 

• Data (de la – la)  SEPTEMBRIE 2011 – MAI 2012                                                    

• Numele și adresa angajatorului  Biblioteca Publică Łódź, Polonia 

• Tipul sau sectorul de activitate  ONG, Educație 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Voluntară europeană 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 Planificarea și facilitarea diferitelor activități pentru copii și tineri: ateliere de lucru, expoziții de 
fotografie, evenimente publice, lecții de engleză, prelegeri  

• Data (de la – la)  OCTOMBRIE 2007 – OCTOMBRIE 2010                                                  

• Numele și adresa angajatorului  Pensiunea Excelența, Palatul Copiilor Cluj-Napoca, România 

• Tipul sau sectorul de activitate  Turism, Administrație 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Administratoare 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

 Rezervarea și înregistrarea solicitărilor de cazare, primirea oaspeților, managementul resurselor 
umane, marketing și comunicare, gestionarea relațiilor cu partenerii, contabilitate de bază; 

• Data (de la – la)  FEBRUARIE 2006 – APRILIE 2007 

• Numele și adresa angajatorului  Ministerul Educației și Cercetării, București, România 

• Tipul sau sectorul de activitate  Administrație publică, Educație 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Secretară cabinet ministru 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

 Înregistrarea documentelor, redactare de documente, gestiunea agendei zilnice a ministrului, 
comunicarea cu beneficiarii și cu departamentele/structurile din sistemul de educație, primirea 
delegațiilor; 

 
                  EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 
 

  

 

•  Data (de la – la)  2020 – în curs 

• Denumirea organizaţiei de educaţie 
sau formare şi localitatea 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj Napoca 

• Principalele materii studiate şi 
abilităţile acumulate 

 Teoria discursului aplicată în știința politică; Fundamentele metodologice și etice ale cercetării în 
științele sociale; Metode calitative avansate de cercetare socială   

• Titlu acordat  Diplomă de doctorat (în curs) 

•  Data (de la – la)  2018 – 2020 

• Denumirea organizaţiei de educaţie 
sau formare şi localitatea 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj Napoca 

• Principalele materii studiate şi 
abilităţile acumulate 

 Dezvoltare socială și globalizare; Grupuri marginale și excludere socială; Postmodernism și 
gîndire critică; Stat, teritoriu, cetățenie, Inegalități sociale si analiza politicilor publice, Migrație; 

• Titlu acordat  Diplomă de masterat  

   

 

•  Data (de la – la)  2003 – 2007 

• Denumirea organizaţiei de educaţie 
sau formare şi localitatea 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj Napoca 

• Principalele materii studiate şi 
abilităţile acumulate 

 Geografie generală, geografie regională, planificare teritorială, GIS, geografie urbană/rurala 

• Titlu acordat 
 

 

 Diplomă de licență: planificare teritorială   

COMPETENȚE PERSONALE 
 

 
 

 

                                   LIMBA MATERNĂ 

 [ Specify mother tongue ] 

 

 Am experiență în educația non-formală, am facilitat diferite ateliere și cursuri de formare, în 
special în domeniul voluntariatului și a educației anti-discriminare. Am competențe în scrierea de 
proiecte și în implementarea acestora. Am fost coordonatoare de proiecte educaționale locale și 
internaționale, finanțate de donatori externi (Erasmus+, EEA grants, RITA, FIO)  
 

 

 

 

ROMÂNĂ 

 

   
 

ALTE  LIMBI STRĂINE  
 

ENGLEZĂ 
 

 

POLONĂ 
 
 

SPANIOLĂ 
 
 

 

FRANCEZĂ 

 Înțelegere Scriere Vorbire 

C1 C1 C1 

C1 B1 B2 

B1 B1 B1 

B1 A2 A2 

 



3 
 

COMPETENȚE DIGITALE 

 

 Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de 
conţinut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 

.   

Alte competențe digitale: o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul 
tabelar, software pentru prezentări), bune cunoştinţe de editare foto (Photoshop, GIMP), layout 
(Scribus) si editare video (Filmora), experiență în gestionarea paginilor de social media 
(Facebook, You Tube). 

   

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  Proiecte de cercetare: 

Școli comunitare. Cea mai semnificativă schimbare, Fundația Noi Orizonturi, 2019 

Clasă și etnie în școlarizarea elevilor romi, bursă specială pentru activitatea științifică, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca 

Incluziunea înseamnă învățare pentru toți, nr. proiect: 2018-EY-PICR-R1-0001, Fundația Noi 
Orizonturi, 2020 

 

 

Publicaţii: 

 Managing volunteers effectively- a guidebook for NGOs, Polonia 2015 (co-autoare) 

 Capitolele : Orientation and training of EVS volunteers ; Monitoring the activity of EVS 
volunteers în Evsification manual, 2016, Cluj Napoca, cod ISBN : 978-973-0-21594-6  

 Capitolul : Edukacja pozaformalna (ro : Educația non-formală) în Inni to My. Jak 
poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację 
psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym (ro : Ceilalți suntem 
noi.Cum să abordăm subiectul diversității, genului, discriminării bazate pe orientarea 
psihosexuală și identitatea de gen în mediul școlar), 2016, Lodz, Polonia, cod ISBN 
:978-83-944657-0-4  

 Directorii de școală din România în relație cu învățarea, Fundația Noi Orizonturi, 
România, 2019 

 Dinamica famile-școală în sistemul de educație din România, Sociolink, România, 
2019 

 

Proiecte coordonate sau realizate în colaborare: 

3 floors of change (Polonia, 2013) 

Colors Behind the Rainbow (Polonia, 2014)  

Effective volunteering as a key to change local community – two editions (Polonia, 2014) 

Volunteering - the key to social change in Moldova (Polonia, 2014-2016) 

Leaderboat (Polonia, 2015) 

Inni to my (Polonia, 2015-2016) 

EVSification (Polonia, 2015-2016) 

The others is us (Polonia, 2016)  

Sense and Sensibility (Polonia, 2017) 

 

 


