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Iaşi, Strada Dimineţii Nr 7, bl 776, sc.A, et 3, ap 12, 707027
+40 742564637
alexandrina.dinga@gmail.com
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F
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Septembrie 2014 → prezent
Manager proiect „Apă fără plastic”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România
Realizarea unui studiu comparativ apă robinet vs apă împuteliată, coordonarea unei campanii de
informare și sensibilizare a publicului larg cu privire la importanța reducerii consumului de apă
îmbuteliată în PET-uri, generatoare de deșeuri și de risipă.
Asociaţia „Mai Bine”, Str. Gavriil Musicescu Nr.14, Iaşi (România)
Social, nonguvernamental

Septembrie 2013 → septembrie 2014
Facilitator dezvoltare comunitară în cadrul proiectului „Instrumente educative şi participave pentru
dezvoltare durabilă”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei
Informarea şi stimularea locuitorilor din 5 cartiere ieşene pentru implicarea în comunitate. Identificarea
şi prioritizarea problemelor comunităţii şi asistarea grupurilor cetăţeneşti în desfăşurarea unor campanii
pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
Asociaţia „Mai Bine”, Str. Gavriil Musicescu Nr.14, Iaşi (România)
Social, nonguvernamental

Mai 2010 → Noiembrie 2012
Coordonator Departament Strategii şi Proiecte Comunitare
Identificare şi accesare fonduri europene, scriere şi implementare proiecte finanţate
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Str Gavriil Musicescu, Nr 6, Iaşi (România)
Managementul proiectelor - Educaţie
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Ianuarie / 2010 – Aprilie / 2010
Ecolog in cadrul proiectului EEA-Grants PMS II 34 "Colectarea deşeurilor de baterii portabile"
Cercetare de bază în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului: concepere şi validare instrumente,
culegere date, analiză cantitativă şi calitativă, raport de cercetare şi management proiecte de mediu
Asociaţia "Mai Bine", Str. Amurgului, Nr 4, 700415 Iaşi (România)
Social, Nonguvernamental

Septembrie / 2008 – Ianuarie / 2009
Asistent - Comisia de Cultură şi Educaţie
Consiliere în Relaţii Publice şi Comunicare
Parlamentul European
Str Wiertz, Nr 60 / Str President Robert Shuman, Nr 1, Bruxelles / Strasbourg (Belgia / Franţa)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Internaţional, Guvernamental

Perioada

Noiembrie 2007 - Iulie 2008

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Agent relaţii publice şi comunicare
Activităţi de relaţii publice şi comunicare, coordonarea programului de vizite pentru elevi şi studenţi
Coca-Cola Hellenic Botling Company Romania SRL
Calea Chisinaului, Nr 47, Iaşi (România)
Producţie băuturi răcoritoare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Octombrie 2010 - Iunie 2012
Masterat în Comunicare, creativitate şi competenţe psihosociale în organizaţii
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi (Studii masterale)
Iaşi (România)
Octombrie 2007 - Iunie 2009
Masterat în Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Managementul proiectelor de mediu, Evaluarea impactului şi Bilanţul de mediu, Deteriorarea şi
reconstrucţia ecosistemelor, Principii de evaluare a productivităţii ecosistemelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Biologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Studii masterale)
B-ul Carol I, Nr 11, 700506 Iaşi (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Octombrie 2003 - Iunie 2007
Licenţiată în Ecologia şi protecţia mediului

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Morfologia/Taxonomia/Fiziologia plantelor şi animalelor, Ecologie generală, Evoluţionism, Genetică,
Monitoring ecologic, Dreptul şi legislaţia de mediu, Hidrobiologie, Micologie, Chimia mediului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Biologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Studii de licenţă)
B-dul Carol I, Nr 11, 700506 Iaşi (România)

Perioada: August 2011
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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Program perfecţionare Competenţe antreprenoriale - certificat CNFPA
FOCUS+ (Formare profesională a adulţilor)
Bucureşti (România)
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Perioada: Februarie – martie 2011
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Program specializare Manager proiect - certificat CNFPA
Euro Personal (Formare profesională a adulţilor)
Iaşi (România)
Decembrie 2006
Program perfecţionare Formator - certificat CNFPA

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Pregătirea şi efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, revizuirea şi promovarea programului de
instruire, formare de formatori

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Schultz Consulting (Formare profesională a adulţilor)
Bucureşti (România)

Participare module de
formare
septembrie 2011
august 2011

februarie 2008

ECOliderii Europeni – Proiect organizat de Asociaţia „7 Scări”, finanţat de Administraţia Fondului
pentru Mediu - Braşov
Youth exchange project „Speak for Nature” – Proiect organizat de Society "homo ecos" în parteneriat
cu "Stories of Footprints" finanţat de programul european "Youth in Action", Latvia's State Forests,
CANON şi "Greenmood". Proiect desfăşurat în Kolka, Letonia.
Seminar "Education and Information Campaigns on Waste management Issues" Proiect
PHARE/2004/016-772.03.03/04.02
Organizator: SORT / Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - Bucureşti (România)

septembrie 2007 Seminar "Conştientizare publică privind colectarea selectivă a deşeurilor", Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile, Iaşi

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

- capacitate de lucru în echipă dobândită în numeroasele activităţi de voluntariat, colaborări cu diferite
organizaţii nonguvernamentale sau instituţii de învăţământ;
- o bună capacitate de comunicare şi consiliere;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- responsabilitate, perseverenţă, ambiţie, entuziasm;
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit organizatoric, experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei dobândită prin
coordonarea unor proiecte de tineret sau de mediu în cadrul Asociaţiei „Tinerii Ecologi Români din
Iaşi”;
- organizarea şi susţinerea de training-uri pentru ONG-urile de tineret: comunicare, lucru în echipă,
managementul proiectelor;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft office (Word, Excel, Power Point)

Alte informaţii - aprilie şi noiembrie 2014: organizator Cercul de Donatori Iaşi, www.iasi.cerculdedonatori.ro
- mai 2012: membru fondator al Fundaţiei Comunitare Iaşi, www.fundatiacomunitaraiasi.ro
- noiembrie 2011 – septembrie 2012: manager adjunct al proiectului de implicare civică Turnul Nostru,
www.turnulnostru.ro
- ianuarie 2011: iniţiator Cafeneaua Publică, www.cafeneauapublica.ro
- decembrie 2009 – prezent : Preşedinte al Corpului Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu – Judeţul
Iaşi ( în conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr. 963/2006 )
- februarie 2006 – august 2008 : Preşedinte al Asociaţiei „Tinerii Ecologi Români din Iaşi” www.teris.ro
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