Gelu Duminică
Cetățenie: română

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/01/2021 – ÎN CURS – București, România

MEMBRU PLEN - REPREZENTANT AL SOCIETĂȚII CIVILE – CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
Analizarea și formularea de puncte de vedere pe propunerile legislative din domeniul social și economic.
2013 – ÎN CURS

PROFESOR ASOCIAT – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Lector universitar, responsabil curs Politici, programe și metode de intervenție în comunitățile cu romi
2000 – ÎN CURS

DIRECTOR EXECUTIV – AGENȚIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Management organizațional, planiﬁcare strategică a activităților curente, conceperea viziunii și strategiei
operaționale, coordonarea a peste 50 de angajați, lucru cu diverși consultanți, veriﬁcare management
ﬁnanciar, negociere, scriere cereri de ﬁnanțare, management a peste 30 de proiecte cu ﬁnanțare externă
etc.
Bucuresti, România
01/01/2016 – 10/2018 – București, România

MEMBRU PLEN - REPREZENTANT AL SOCIETĂȚII CIVILE – CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
Analizarea și formularea de puncte de vedere pe propunerile legislative din domeniul social și economic.
01/06/2013 – 30/09/2018 – Bucuresti

CONSULTANT SENIOR ÎN CADRUL PROIECTULUI "ZEFIR. ÎMPREUNĂ PENTRU PUTEREA DE
ACȚIUNE” – FUNDAȚIA AGENȚIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Proiectul este inițiativa unui consorțiu coordonat de Terre des Hommes și format din Amare Rromentza,
Agenția Împreună, Fundația PACT și Fundația Pestalozzi, Habitat for Humanity și SASTIPEN. Scopul
proiectului este acela de a îmbunătăți accesul la educație și sănătate pentru peste 25.000 de persoane care
trăiesc în mediul rural, din 12 comunități diferite, în trei județe din sud-vestul României: Olt, Dolj și Gorj.
Persoanele vizate prin proiect aparțin unor grupuri vulnerabile, în special romi, cu precădere femei, tineri și
copii.
Responsabilități: Pregătirea și realizarea sesiunilor de training și asistență tehnică pentru coordonatorul de
dezvoltare comunitară și facilitatorii comunitari , dezvoltarea unui cadru de asistență pentru consorțiu în
vederea sprijinirii implicării reale și participării membrilor comunității rome în procesul de dezvoltare
comunitară, training și consiliere acordate echipei de proiect în vederea respectării planului de
implementare al activităților.
București, România
05/01/2016 – 31/05/2016

MANAGER PROIECT ÎN CADRUL PROIECTULUI "PROGRAMUL DE PREGĂTIRE COMPLEXĂ
PENTRU ÎMPUTERNICIREA REPREZ – FUNDAȚIA AGENȚIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
"ÎMPREUNĂ"

Proiectul și-a propus creşterea capacităţii liderilor romi în ceea ce priveşte reprezentarea politică prin
programul de pregătire complexăși oferirea de informaţii şi instrumente practice beneficiarilor proiectului,
cu scopul de a reprezenta cu success interesele comunităţii rome în zona politică
Responsabilități:
Planifică, coordonează și evaluează dezvoltarea și derularea proiectului, coordonează dezvoltarea
materialelor de comunicare ale proiectului, supraveghează și controlează distribuția și consumul de
resurse financiare, materiale și de resurse umane din cadrul proiectului, repartizează sarcini și
responsabilități pentru personalul din cadrul proiectului, asigură comunicarea cu finanțatorul.
16/03/2015 – 15/12/2015

EXPERT MONITORIZARE ȘI EVALUARE ÎN CADRUL PROIECTULUI "SERVICII INTEGRATE
EDUCAȚIONALE PENTRU COMUN – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
"ÎMPREUNĂ"
Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor
persoanelor de etnie romă în vederea facilitarii inserţiei acestora pe o piaţa a muncii modernă, flexibilă şi
incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.
Responsabilități:
Asigurarea monitorizării îndeplinirii rezultatelor și indicatorilor proiectului; realizarea unui sistem de
monitorizare și evaluare și a instrumentelor necesare de monitorizare și evaluare; realizarea de rapoarte
de monitorizare.
București, România
05/2014 – 15/12/2015

EXPERT MONITORIZARE ȘI EVALUARE PROIECT FSE „SERVICII INTEGRATE – ABORDARE
OPTIMĂ PENTRU OCUPAREA F – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
"ÎMPREUNĂ"
Obiectivul general al proiectului a fost incluziunea pe piața muncii, în activități non- agricole, a persoanelor
care trăiesc în mediul rural, prin intermediul programelor de formare, orientare și dezvoltare profesională,
folosind abordarea integrată.
Responsabilități:
Asigurarea monitorizării îndeplinirii rezultatelor și indicatorilor proiectului; realizarea unui sistem de
monitorizare și evaluare și a instrumentelor necesare de monitorizare și evaluare; realizarea de rapoarte
de monitorizare.
Bucureşti, România
01/03/2015 – 31/05/2015

EXPERT DEZVOLTARE COMUNITARĂ ȘI ADVOCACY ÎN CADRUL PROIECTULUI "DEMOCRAȚIE
PARTICIPATIVĂ. PILOTAREA – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Obiectivele proiectului au fost: formarea personalului din 3 ONG-uri în domenii relevante pentru
dezvoltarea capacității organizaționale; dezvoltare comunitară în 30 de comunități, pentru rezolvarea a cel
puțin unei probleme comune prioritizată participativ; stimularea și pilotarea unei inițiative cetățenești care
să reflecte prioritățile de dezvoltare identificate, strângerea a cel puțin 15000 de semnături.
Responsabilități:
Dezvoltarea unui cadru de asistenţă în vederea sprijinirii implicării reale şi participării membrilor
comunităţii rome în procesul de dezvoltare comunitară, colaborarea cu toţi consultanţii implicaţi în
activităţile de proiect în vederea stabilirii eficiente a direcţilor de acţiune, organizarea de training-uri şi
asistenţă pentru facilitatorii comunitari.
București, România
10/2014 – 28/02/2015

EXPERT CERCETARE PROIECT “CALITATE, EFICIENȚĂ ȘI SERVICII PROFESIONALE ÎN SERVICIUL
DE OCUPARE DIN – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Scopul proiectului a fost dezvoltarea procesului de perfecţionare profesională cu scopul de a schimba
comportamentul, cunoștințele şi motivaţia personalului SPO în vederea îmbunătăţirii echilibrului dintre

caracteristicile personale, cerinţele locului de muncă şi aşteptările clienţilor.
Responsabilități:
Desfășurare cercetare de teren, elaborare instrumente de cercetare, operare de interviuri și focusgroupuri, realizare rapoarte de cercetare.
Bucureşti, România
07/2013 – 05/2014

EXPERT MONITORIZARE ȘI EVALUARE PROIECT PROIECT ”CENTRE COMUNITARE DE RESURSE
– INSTRUMENTE STRATEG – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Obiectivul general al proiectului l-a constituit creşterea accesului pe piaţa muncii, în activităţi non-agricole, a
persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin îmbunătăţirea calităţii
resurselor umane şi prin furnizarea de servicii de sprijin integrate.
Responsabilități:
Asigurarea monitorizării îndeplinirii rezultatelor și indicatorilor proiectului; realizarea unui sistem de
monitorizare și evaluare și a instrumentelor necesare de monitorizare și evaluare; realizarea de rapoarte
de monitorizare.
Bucureşti, România
10/2012 – 05/2013

EXPERT PROBLEMATICA ROMILOR PROIECT FSE „ROMANO CHER – CASA ROMILOR”,
DERULAT IN PARTENERIAT CU KC – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ
"ÎMPREUNĂ"
Proiectul a vizat integrarea socio-economica si repunerea pe piata a mestesugarilor romi din Romania.
Initiativa a implicat mestesugari romi caldarari, argintari, fierari, pielari, rachidri, impletitori, lautari,
ceaunari, gabori, rufari.
Responsabilități:
Cercetare în teren, elaborarea instrumentelor de cercetare, operare de interviuri și focus-groupuri,
realizare rapoartede cercetare, organizare de întâlniri cu actori strategici.
Bucureşti
10/2010 – 09/2012

DIRECTOR DE PROGRAME PROIECT FSE „IMPUTERNICIREA FEMEILOR ROME”, CONTRACT DE
FINANTARE POSDRU/97/6. – FUNDAȚIA AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta capacitatea organizaţiilor sindicale de a promova egalitatea
de şanse pe piaţa muncii pentru femeile aparţinând grupurilor vulnerabile, în special grupul minoritar al
romilor.
Responsabilități:
Asigurarea expertizei de specialitate la concepția, coordonarea și implementarea activităților proiectului din
pozitia de lider de echipă; coordonarea tehnică a proiectului precum și coordonarea tuturor activităților
legate de aceasta; facilitează comunicarea cu instituții publice relevante atât la nivel național, cât și local, cu
comunitățile de romi și oferă informatii despre proiect; identifică organizațiile și instituțiile la nivel local, alte
entități co-interesate de proiect. 
Bucureşti, România
03/2010 – 11/2011

COORDONATOR PROIECT PARTENER, PROIECT FSE "EGALITATE LA ANGAJARE ŞI LA LOCUL DE
MUNCĂ – CAMPANIE D – AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ "ÎMPREUNĂ"
Scopul proiectului a fost acela de a creşte nivelul de informare şi conştientizare a fenomenului de
discriminare pe piaţa muncii din România, atât în rândul angajatorilor, cât şi în rândul angajaţilor, în
vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă.
Responsabilități:
Asigurarea expertizei de specialitate la concepția, coordonarea și implementarea activităților proiectului din
pozitia de lider de echipă; coordonarea tehnică a proiectului precum și coordonarea tuturor activităților

legate de aceasta; facilitează comunicarea cu instituții publice relevante atât la nivel național, cât și local, cu
comunitățile de romi și oferă informatii despre proiect; identifică organizațiile și instituțiile la nivel local, alte
entități co-interesate de proiect.
Bucureşti, România
10/2009 – 12/2009

EXPERT PE TERMEN SCURT PROIECT ”PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV” POSDRU/
69/6.1/S, ID 41447 – ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA
CATALACTICA
Obiectivul general al proiectului a fost promovarea activă a incluziunii sociale pe piața muncii prin activarea
economiei sociale, a femeilor și grupurilor etnice prin dezvoltarea de parteneriate și diseminarea de
practici pozitive în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.
Responsabilități:
Dezvoltarea unui cadru de asistenţă în vederea sprijinirii implicării reale şi participării membrilor
comunităţii rome în procesul de dezvoltare comunitară, colaborarea cu toţi consultanţii implicaţi în
activităţile de proiect în vederea stabilirii eficiente a direcţilor de acţiune.
Bucureşti, România
06/2009 – 12/2009

EXPERT ÎN PROBLEMATICA ROMĂ PROIECT ”ŞCOALA O ŞANSĂ PENTRU FIECARE”, DERULAT
IN PARTENRIAT CU AGEN – AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI / AGENȚIA DE DEZVOLTARE
COMUNITARA “IMPREUNA”
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea participării la sistemul de educaţie a grupurilor vulnerabile.
Responsabilități:
Dezvoltarea unui cadru de asistenţă în vederea sprijinirii implicării reale şi participării membrilor
comunităţii rome în procesul de dezvoltare comunitară, colaborarea cu toţi consultanţii implicaţi în
activităţile de proiect în vederea stabilirii eficiente a direcţilor de acţiune.
Bucureşti, România
01/2009 – 12/2009

EXPERT IN DESEGREGARE – LDK CONSULTANTS, ENGINEERS AND PLANNERS S.A. WITH ITS
REGISTERED OFFICE IS AT OFF 21, THIVAIDOS STR
Responsabilități:
Analiza metodelor și practicilor de desegregare, identificarea unor practici pozitive de realizare a
desegregării, realizarea unor rapoarte de analiză, propunerea unor soluții.
Atena, Grecia
2007 – 2009

MANAGER – RIGLI EVENTS@CONSULTANCY, BUCURESTI, SECTOR 4, SOS. BERCENI NR. 21, BL.28,
AP. 25
Responsabilități:
Planifică, coordonează și evaluează dezvoltarea și derularea proiectului, coordonează dezvoltarea
materialelor de comunicare ale proiectului, supraveghează și controlează distribuția și consumul de
resurse financiare, materiale și de resurse umane din cadrul proiectului, repartizează sarcini și
responsabilități pentru personalul din cadrul proiectului, asigură comunicarea cu finanțatorul
Bucuresti, România
2006 – 2008

ROMA PARTICIPATION EXPERT – HULLA&CO HUMAN DYNAMICS LOTHRINGER
- coordonarea procesului de facilitare comunitară în 200 de comunități de romi;

- susținere sesiuni de instruire;
- coordonarea unei echipe de 63 de consultanți experti;
- feedback de specialitate către întregul proiect.
Viena, Austria
2006 – 2007

CONSULTANT – AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI - GUVERNUL ROMANIEI
- Realizarea unui plan inclusiv de acțiune în domeniul ocupării pentru populație de etnie romă, care sa fie
asumat de către Guvernul României prin Deceniul de Inluziune al romilor 2005-2015.
Bucuresti, România
2002 – 2006

CERCETATOR STIINTIFIC – ACADEMIA ROMANA - CESPE
Responsabilități:
Analiza și cercetare socială a problematicii minorităților naționale din România.
Bucuresti
2004 – 2004

EXPERT IN CADRUL PROIECTULUI “ACCES LA EDUCATIE PENTRU CATEGORIILE
DEZAVANTAJATE”. COORDONAREA COMP – WIG INTERNATIONAL, NEWSTEAD COURT
Responsabilități:
Desfășurare cercetare de teren, elaborare instrumente de cercetare, operare de interviuri și focusgroupuri, realizare rapoarte de cercetare; Dezvoltarea unui cadru de asistenţă în vederea sprijinirii
implicării reale şi participării membrilor comunităţii rome în procesul de dezvoltare comunitară,
colaborarea cu toţi consultanţii implicaţi în activităţile de proiect în vederea stabilirii eficiente a direcţilor de
acţiune.
Nottinghamshire
2003 – 2004

EXPERT PE PROBLEMELE DE ROMI – HULLA&CO HUMAN DYNAMICS LOTHRINGER
- Co-Team training manager in cadrul Human Dinamics Austria: Expert in dezvoltare comunitara in
comunitatile de romi;
- Coordonarea unui program de instruire la nivel national (42 de judete), evaluator, trainer
Viena, Austria

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2008 – 2012 – Bucureşti, România

DOCTOR – Universitatea din București – Școala Doctorală din cadrul Facultății de Sociologie și
Asistență Soc
Sociologie
2009 – 2010 – Bucureşti, România

MANAGER PROIECT/FORMATOR – CNFPA
Certificat de competenta profesionala

2005 – 2006

STUDII POSTUNIVERSITARE – Diplo Fundation Malta
Diplomatie Publica
ISCED 4
2002 – 2004 – Bucureşti, România

MASTER – Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
P
 olitici Social Europene
ISCED 4
1998 – 2002 – Bucureşti, România

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ – Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Sociologie si Asistenta
Sociala
Socio-psiho-pedagogie
ISCED 4

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):

ROMÂNĂ | ROMANI TRADITIONAL

Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune
orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

ENGLEZĂ

C1

C1

C1

C1

C1

FRANCEZĂ

B1

A2

A2

A2

A2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă in străinătate si in
echipe multinationale;
Leadership (conducator) (în prezent responsabilul unei echipe compuse din 10 oameni);
Spirit organizatoric (experienţă în logistică);
Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei (peste 20 de proiecte cu finantare UE, WB,
OSI, UNDP etc coordonate).

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de manager

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
Spiritul de echipă
O bună cunoaştere a proceselor de monitorizare si evaluare de impact a programelor cu finantare externa
Buna cunoastere a politicilor de incluziune pentru grupul vulnerabil Romi

ALTE COMPETENŢE
Alte competenţe
- muzica - cursant al Liceului de Muzica din Galati sectia violoncel
- Handbal

