Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

MONDA Doina Ioana

Adresa 1 str. Gheorghe Pop de Basesti, Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, Romania
Telefon 0263 233182
Email doinamonda@yahoo.com
Cetăţenia romana
Data naşterii 26 mai 1946
Sex feminin
Experienţa profesională
Perioada 1996  prezent
Funcţia sau postul ocupat Presedinte

Mobil 0722 500841

Principalele activităţi şi 19881989 – participant la cursul de dreptul comertului exterior “CEPECA”
responsabilităţi Bucuresti.
1990 vizita la Montreuil,Franta participant la infintarea “sister cities” intre
Bistrita si Montreuil.
1992 – membru al Asociatiei Juristilor din Romania
19911996 – participant la cursuri de Dreptul Muncii Ministerul Muncii
Bucuresti.
1994 – participant la cursul de Dreptul Afacerilor la Dragan Scoala de
Afaceri, Bucuresti.
1994 – Presedinta Fundatiei Umanitare “Biosanta”
1996 – Presedinta Fundatiei CDIMM ROMIT Bistrita
1996 – Presedinta Asociatia Femeilor Intreprinzatoare (A.F.I) si Presedinta
Agentiei ProFamilia
1996 – participant la cursul de Dezvoltarea IMM urilor Gorizia,Italia
1997 – coordonator de proiect „Centru de asistenta si protectie a femeilor
victime ale violentei in familie” finantat de Fundatia pentru Dezvoltarea
Socientatii Civile
1997 – participant la Conferinta Nationala – Comunitatea Femeilor in
afaceri din Romania ,organizat de Asociatia Femeilor Interprinzatoare.
1997 – participant la programul de Audit organizat de Asociatia Coud
“Pouce Les Bois”, Elvetia
1997 – participant la Conferinta “ Hillgate Marketing Conference “,Londra
,Anglia
19971998 – partener la programul Fundatiei “Bistrita Prospera”: “Centrul
de cazare temporara a persoanelor fara adapost”
1998 – participant la misiunea economica ,organizat de Fundatia RomIta
Bistrita in colaborare cu Frisby “ s home of Englad, in EssexAnglia.
1998 – participant la forumul “Politica Nationala despre Egalitatea Femeilor
si Barbatilor “ organizat de Consiliul Europei la Bucuresti
19971998 – consultat in cadrul proiectului “Masuri de socializare a
persoanelor de varsta trea” ,finantat de catre Fundatia pentru Dezvoltarea
Societati Civile 1998 coordonator de proiect “Centru de Asistenta” si
Protectia a Femeilor Victime ale Violentei in Familie”, proiect elaborat de
Asociatia Femeilor Intreprinzatoare si finantat da catre Delegatia Comisiei
Europene in Romania in cadrul programului Phare Lien
19971998 – coordonator proiect “Valorificarea Deseurilor din lemn prin
brighetare” elalaborat de Fundatia CIDMM RomIta Bistrita si finantat
FIMAN Bucuresti in cadrul programuluoi Phare Fidel
1999 – 2000 – coordonator de proiect ”Dezvoltarea Centrului de asistenta si
protectie a femeilor victime ale violentei in familie” finantat de Fundatia
pentru Dezvoltarea Societatii Civile
1999 – participant la Conferinta “De la Trauma la Integritate :Femeile din
Romania isi regasesc Identitatea” , organizat catre USAID la Bucuresti.
2000 – coordonator de proiect „Cele mai moderne solutii de management al
resurselor umane in lumea dinamica a afacerilor, adaptate necesitatii IMM
urilor din Bistrita Nasaud” PHARE PROGRES componenta II
2000 – coordonator de proiect „Dezvoltarea Departamentelor de Resurse
umane” PHARE PROGRES compenenta II
2000 – participanta la programul “Asistenta pentru Victimele ale Traficului
de Persoane si Prevenirea Traficului de Persoane” in Romania, finantat de
Organizatia Internationala de Migratie

2000 participanta la conferinta :” Schimba Lumea in care traiesti Femeile
si Democratia in Romania “, organizata de USAID la Bucuresti
2000 oraganizator masa rotunda:”BISTRITENE, VINA SAL CUNOSTI
PE VIITORUL TAU PRIMAR!”
20002001 – coordonator al proiectului”Centru Comunitar de Informare si
Consiliere pentru femei defavorizate , victime ale violentei in familie
orgabizat in comuna Prundu Bargaului si finantat de catre Fondul Roman de
Dezvoltare Sociala
2001 coordonator proiect “Servicii de creare de locuri de munca pentru
femei in cadrul comunitatii” proiect finantat de Agentia Judeteana de
Ocupare a Fortei de Munca BistritaNasaud
2001 coordonator proiect”Scolarizare,instruire si formare “, finantat de
Fundatia pentru o Societate Deschisa
2001 coordonator proicet “Formare de FormatoriPrevenirea Victimizari”
finantat de Centru de Resure Juridice Bucuresti
2001 initiatoare si participanta la Reteau Centrelor de Asistenta si Protectie
a Femeilor Victime ale Violentei in Familie din Romania,finantat de catre
UNICEF
2001 participanta la Conferinta Nationala cu participare
internationala:”COpii de azi sunt parintii de maine:prevenirea maltratatii
copiilor:organizat de catre Programul Tempu Universitatea de Vest din
Timisoara,UNICEF si Organizatia Savati Copii ,Societatea pentru Copii si
Parinti ,ISPCAN,Fundatia Internationala pentru Copii si Familie, SN
CAN,USAID, Guvernul Romaniei Autoritatea Nationala pentru Protectia
Copilului si a Adoptii
2001 participanta la conferinta”Femei in Politica, voci noi”, organizata de
USAID la Bucuresti
2001 participanta la seminarul”Rolul ONG in asistarea si reintegrarea
sociala a victimelor traficului de fiinte umane”, organizat de Organizatia
Internationala pentru Migratie
2001 organizatoare si participanta la conferinta” Factori care determina
violenta in familie si modele explicative ale comportamentului abuziv”,
finantat de catre Fundatia pentru o Societate Deschisa
2001 organizatoare si participanta la conferinta “Abuzul asupra femeii si
formele sale de manifestare “,finantat de catre Fundatia pentru o Societate
Deschisa
2001 organizatoare si participanta la seminarul :”Cum sa reactioneze
femeia cand este sau se simte abuzata de catre un membru al familiei sale”,
finantat de catre Fundatia pentru o Societate Deschisa
2001 – organizatoare si participanta la conferinta “Institutii si categorii de
servicii la care pot apela femeile victime ale abuzurilor familiale”, finantat
de catre Fundatia pentru o Societate Deschisa
2001 Participant la Conferinta”Voci noi:Femeile lideri politici”, organizata
de catre WORLD Learning Bucuresti
2002 participanta la seminarul:”Dezvoltarea unui modul de instruire
antitrafic pentru politie” organizat de catre Pactul de Stabilitate pentru Sud
Estul Europei
2002 coordonator al proiectului “Combaterea si prevenirea violentei
domestice si a traficului de persoane in judetul Bistrita Nasaud”finantat

de catre Ambasada Olandei,prin programul Matra Kap.
2002 coordonator al proiectului”Scoala de creatie si succes” finantat de
catre REIW SUA
2003 coordonator al proiectului”Campania de prevenire si combaterea
traficului de persoane, in randul elevilor” proiect finantat de program Matra
Kap al Ambasadei Regatului din Tarilor de Jos la Bucuresti
2004 coordonator al proiectului”Afirmarea femeilor in viata politica”
proiect finantat de Ambasada Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti prin
programul Matra Kap
20052006 coordonator proiectului “Copile ,lupta impotriva vulnerabilitatii
informandute “ proiect finantat de catre Ambasada Statelor Unite ale
Americi la Bucuresti
2006 coordonator proiect “Campania de prevenire si combatere a traficului
de persoane in randul elevilor “ proiect finantat de Caritas
2006 coordonator proiect”Pe drumul cresterii :un training de
autoeficacitate si succes in colaborare cu Consiliul Local Bistrita
2006 implementarea proiectului “Violenta domestica si combaterea
traficului de persoane”
2007 coordonator al proiectului” Servicii de ajutor pentru femeile victimei
ale violentei”, proiect fianantat de catre Consiliul Local Bistrita
2008coordonator al proiectului “Impreuna pentru o viata mai buna” ,
proiect finantat de catre Consiliul Local Bistrita.

Tipul activităţii sau sectorul de Asociatie nonguvernamentala care realizeaza activitati pentru sprijinirea
activitate dezvoltarii femeilor si protectia femeilor abuzate si/sau traficate
Perioada 1997  2002
Funcţia sau postul ocupat Sef Birou legislatie – consilier juridic
Principalele activităţi şi Acordare de consultanta juridica specifica si actualizata in cadrul AJOFM
responsabilităţi atat angajatorilor din judet, cat si persoanelor asistate de agentie
Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita Nasaud
Tipul activităţii sau sectorul de Administratie publica descentralizata specializata in asistarea persoanelor
activitate aflate in cautare de loc de munca/ disponibiliazate/aflate in reorientare
profesionala
Perioada

1992  1997

Funcţia sau postul ocupat Sef Birou legislatie – consilier juridic
Principalele activităţi şi Acordare de consultanta juridica specifica si actualizata in cadrul DMPS
responsabilităţi atat angajatorilor din judet, cat si angajatilor
Numele şi adresa angajatorului Directia de Munca si Protectie Sociala Bistrita Nasaud
Tipul activităţii sau sectorul de Administratie publica descentralizata specializata in reglementarea relatiilor
activitate de munca
Perioada 1980  1992
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic

Principalele activităţi şi Consiliere juridica comerciala
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului SC IPROEB SA , Bistrita str. Drumul cetatii , nr. 19
Tipul activităţii sau sectorul de Producere cabluri electrice
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 1976  1980
Calificarea / diploma obţinută jurist
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca – Facultatea de Drept
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Diploma studii superioare
învăţământ / formare
Perioada 2000  prezent
Calificarea / diploma obţinută Master
Numele şi tipul instituţiei de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de masterat
învăţământ / formare
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Italiana
Engleza
Rusa
Franceza
Competente şi abilităţi sociale

Vorbit

Scris

Abilitati de
ascultare

Abilitati de
citire

Interactiune

Exprim
are

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte
bine

Foarte bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Foarte bine

Foarte bime

Foarte bine

Foarte
bine

Foarte bine

Abilitati foarte bune de comunicare eficienta, lucru in echipa

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Curs de management al IMM – Institutul International de Sociologie (ISIG)
Gorizia, Italia – 1995
Dragan Business School 1994
Cursuri de specializare CEPECA – 1982  1984

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

Operare PC – MS Office, internet

Permis de conducere

B

Informaţii suplimentare Membra in Asociatia Juristilor din Romania
Membra a Lions Club International
Presedinta a Federatiei FamNet – federatie care reuneste 14 de ONG din tara
care au ca obiect de acvtivitate lupta impotriva violentei in familie si a
traficului de persoane.
Presedinte Fundatia Biosanta – fundatie umanitara avand drept scop
activitate caritabile, educationale, culturale, de protectia mediului si turism.
Presedinte Fundatia CDIMM ROM – ITA Bistrita organizatie
neguvernamentala care are obiect de activitate dezvoltarea IMMurilor din
judetul BistritaNasaud.

