Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Mara- Simona Birou
Oașului, nr. 86-90, Cluj- Napoca (România)
0754667953
marabirou02@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Politolog

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
10/2015–05/2016

Membru
LEO Bastion, Cluj-Napoca (România)
Ca membru al clubului LEO Bastion:
▪ Am fost implicată în proiecte prin care am dobândit un grad ridicat de interes vizavi de problemele
sociale din comunitatea din care face parte;
▪ Mi-am dezvoltat abilitățile de vorbire în public prin întâlnirile naționale ale cluburilor LEO din
România.

2016–Prezent

Voluntar
Prison Fellowship, Cluj-Napoca (România)
Ca voluntar în cadrul asociației Prison Fellowship:
▪ Am acordat asistență copiilor de la Centrul de Zi al asociației pentru a-i sprijini în dezvoltarea
performanței școlare (ajutor în realizarea temelor, alte activități educaționale: jocuri, ateliere de
creație, karaoke);
▪ Fac parte din grupul de susținere pentru copiii ai căror părinți sunt închiși în penitenciare prin
implicarea în proiectul "Rețeaua Îngerilor".

16/06/2016–Prezent

Membru Fondator
LEO Civitas, Cluj-Napoca (Romania)
Ca membru fondator al clubului LEO Civitas:
▪ Am organizat alături de echipă diferite evenimente pentru strângere de fonduri, proiecte caritabile
(târg de cărți, seară de quiz, petreceri de Crăciun);
▪ Am dobândit abilități de leadership și management de proiecte, prin susținerea proiectelor clubului
la ședintele și convențiile naționale și coordonarea echipei de organizare a unor evenimente;
▪ M-am implicat în promovarea evenimentelor și proiectelor prin realizarea de afișe, evenimente pe
rețele de socializare, etc.

06/2016–Prezent

Intern
Centrul pentru Studiul Democrației, Cluj-Napoca (Romania)
▪

Observator electoral în cadrul alegerilor locale din iunie, 2016;

▪ Cercetător în cadrul proiectului “Votul meu” pentru alegerile europarlamentare (mai, 2019) și
alegerile prezindențiale (noiembrie, 2019)
▪

Cercetător în cadrul proiectului “Sisteme electorale comparate” (colectarea de date și analiza lor);

▪ Participarea la diferite conferințe și workshop-uri (Energy poverty, clean energy, and the European
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energy divide- București, 22-24 ianuarie 2019, Energypoverty and populism in post-communist
Europe- Cluj, 19-21 februarie 2019)
03/06/2019–28/06/2019

Intern (Practică profesională)
Administrația Prezidențială, București (România)
Departamentul Relații cu Autoritățiile Publice și Societatea Civilă
▪ ONG-uri din România- cercetare- activitate, domeniul de expertiză, membri;
▪

Inițiative legislative- cercetare- Legislație privind ONG-urile din România;

▪ Oportunitatea de a veni cu propuneri legate de activitatea președintelui (evenimente, discursuri,
etc.);
08/2019–Prezent

Coordonator regional pentru activități educative și socio-culturale
Liga Apărării Drepturilor Omului, Cluj-Napoca (România)
SIM_CIS- Servicii Integrate pentru Migranți- Comunități Interculturale și Solidare:
•

coordonarea cursurilor de Limba Română ca serviciu de integrare a beneficiarilor de
protecție și resortisanți ai țărilor terțe;

•

organizarea de activități educative și socio-culturale pentru comunitățile de străini

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2018–Prezent

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca
(România)
Master, Specializarea: Managementul Organizațiilor Politice
▪ Cunoștiințe în teorie politică, elite politice din România, organizații și instituții europene;
▪ Analiza programelor și proiectelor politice;
▪ Analiza organizațiilor (leadership, management, proiecte, activitate)
10/2015–05/2018

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca
(România)
Licență, Specializarea: Științe Politice
▪ Libertatea de exprimare, implicare civică, leadership;
▪ Cunoștiințe în teoria politică, metode de cercetare calitative și cantitative, drept constituțional, politici
publice, etc.
09/2011–06/2015

Colegiul Național "Unirea', Târgu-Mureș (România)
Filologie bilingv- engleză
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

Ascultare

5/9/19

VORBIRE

Citire

Participare la
conversaţie
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engleză

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

5/9/19

C1

C1

C1

C1

C1

Bune abilități de comunicare dobândite prin:
•

Interacționarea cu instituții cu resposabilități în domeniul migrației în cadrul proiectului
SIM_CIS;

•

Experiența ca voluntar în cadrul proiectului "O masă caldă" prin munca în echipă cu alti
voluntari;

•

Experiența ca voluntar în cadrul asociației "Actus Dramatikus" ( proiecte culturale, cursuri de
teatru pentru ieșirea din zona de confort).

•

Gândire analitică dobândită prin implicarea în proiectele de cercetare menționate mai sus;

•

Construire de echipe și delegarea sarcinilor ( crearea unei rețele de voluntari și mediatori
interculturali în proiectul SIM_CIS și coordonarea acestora în activitățile derulate pentru
integrarea migranților)

•

Competențe în domeniul logistic ( realizarea de rapoarte, contracte, acord de colaborare,
call-uri de selecție, etc).
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