Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
TONTSCH DANIELA
Adresă
București
Telefon
Blog
E-mail
Naţionalitate
română
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

I.2021 – PREZENT
Membru în Plen – Consiliul Economic și Social al
României
XI.2020 – PREZENT
Consultant - Banca Mondială
III/2018 -XII/2020
Membru în Consiliul General al Institutului Român
pentru Drepturile Omului și în Comitetul Director al
acestui for.
VI/2017 – Prezent
Redactor - Consiliul Național al Dizabilității din România
Notă: Consiliul Național al Dizabilității deține publicația online Jurnal
Social.

I/2014 – 2017
Redactor - Publicația on-line Observatorul.ro
1.XI.2016 – 20.XII.2016 – Consilier parlamentar
1.II.2016 – 15.XII.2016 – Director de vânzări – SC O9
Atitudine
VI/2013-2014
Redactor – Publicația online dcnews.ro - colaborator
extern
VI/2010 - 2019
Redactor – Publicația online Coronapress.ro
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Publicația aparține Fundației Umane, Brașov (România)
Scopul general al postului
Culegerea de informații și redactarea de materiale în domeniul
social;
Participarea la proiectarea conținutului publicației;
Participarea la conferințe de presă, seminarii, prezentări;
Monitorizarea constantă a surselor de informații: pagini web
(companii de profil, asociații), presă și
documente oficiale (Monitorul Oficial și altele);
Contribuirea la completarea bazei ce conține datele de contact
ale surselor de informații;
09/2010 - am participat din partea coronapress.ro la
CONCURSUL Jurnalistic UE denumit
„ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII”; finanțat din
fonduri UE - articolul înscris în concurs se
intitulează „SCAUNUL CU ROTILE NU NE REPREZINTĂ.
DOAR INTELECTUL”
10/2010 – 03/2011 - am fost, din partea coronapress,
participant la CONCURSUL Jurnalistic UE
denumit „ABORDARI INTEGRATE DE PREVENIRE
HIV/SIDA ÎN ROMÂNIA” - Participare cu o serie de
articole pe domeniu.
2009 – PREZENT
COORDONATOR PROIECTE – promovarea unei societăţi în
care persoanele cu dizabilităţi să-şi găsească locul în mod firesc;
respectul pentru opinia şi diversitatea mişcării dizabilităţii
Proiecte realizate în cadrul Asociației Distroficilor Muscular.
2008 – 2010
ON-LINE DEVELOPER marketing - pentru publicațiile on-line
- domeniul ecologic și
cultural: www.verdecrud.ro și
www.geb.ro

02/2007 – 2010
REDACTOR – Revista psihopedagogică „ȘTIINȚA
SUFLETULUI”, publicația Asociației Psihologilor din
Constanța.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ

Perioada/Pregătire

2018 - 2020
Master
Program
de
studii
ISTORIA
IDEILOR,
MENTALITĂȚILOR ȘI CULTURII DE MASĂ,
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Facultatea de Istorie, din cadrul Universității București
Domeniul - Istorie
2011 – 2014
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din
cadrul Universității București
Domeniul de studii – Științe ale Comunicării
Programul de studii - Jurnalism

03/2011 –
Cursuri de reabilitare ocupațională și integrarea persoanelor
cu dizabilități prin calificare profesională și dezvoltare
personală – Centrul de Integrare Profesională a
Persoanelor cu Dizabilități.
Curs pe o perioadă de două luni, plus pregătire practică
într-o editură.
Domeniul – corector.
2008 – 2011
Liceul Benjamin Franklin, Filologie.
06/2010
Cursuri redactare, editare – sub îndrumarea Senior
Editor Ileana Gafton Dragoș, redactor șef la publicația
on-line www.coronapress.ro
1985 – 1988
Centrul Școlar „Ion Holban”, Iași
APTITUDINI
COMPETENŢE
PERSONALE

ŞI Abilități profesionale legate de domeniul jurnalistic.

Spirit analitic, atenție pentru detaliu.
Abilități speciale de creație jurnalistică confirmate prin
calitatea de membru participant la concursurile de
jurnalism naționale și europene.
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HOBBY

Lectura și muzica

COMPETENȚE SOCIALE ȘI
ORGANIZAȚIONALE

Persoana motivată de spiritul de competiție și de
posibilitățile de învățare rapidă. Interesată în obținerea
unor rezultate extraordinare.
Serioasă în tot ceea ce deprind.
Abilități de comunicare foarte bune, atât în scris, cât și
orale.
Integrare rapidă în mediul de lucru și în orice mediu social.
Foarte sociabilă și deschisă la comunicare.
Organizată, exigentă în îndeplinirea sarcinilor în vederea
unor rezultate de calitate.
Abilități de administrare a lucrului sub presiunea
termenelor limită, de asemenea, de prioritizare a lucrărilor.

COMPETENȚE IT

Competenţe de comunicare

Abilități în lucrul cu internetul, Word, Power Point, E-mail,
(Yahoo, Outlook etc.)
Bune abilități de comunicare dobândite în urma studiilor și a
experienței de jurnalist.
Excelente abilități de interacțiune cu persoane din categorii
vulnerabile, dobândite prin activitatea de voluntar în cadrul
unor organizații neguvernamentale.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Leadership, în prezent responsabil al unei echipe formate
din 5 angajați.
Bune compentențe de conducere dobândite ca președinte al
Consiliului Național al Dizabilității din România, începând cu
luna mai a anului 2015, până în prezent.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

O bună cunoaștere a procesului de informare, din 2015
coordonez activitatea redacției.
Bun mentor, fiind responsabilă cu instruirea și formarea
noilor angajați, redactori fără experiență, studenți aflați în
practică.
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ACTIVITĂȚI
EXTRACURICULARE

I. – Activități de voluntariat:
2007 - 2011
VOLUNTAR SOCIAL – Asociația BETANIA, Bacău
(România)
-respectarea și urmărirea activităților prevăzute în Planul
Individual de Servicii, colaborând cu responsabilul de caz al
beneficiarului;
-acordarea serviciilor de consiliere și informare în cadrul
procesului de evaluare și reevaluare a beneficiarilor (având în
vedere autonomia persoanei, starea sănătății, preferințe și
restricții alimentare, medicație, istoricul recăderilor, refacerea
structurilor morfofuncționale alterate, preferințe de activități,
nevoi educaționale, culturale, religioase, relațiile cu familia sau
cu alte contacte sociale;
-colaborarea cu asistenții sociali și specialiștii din centru, având
ca scop recuperarea și reabilitarea persoanelor, precum și
integrarea socială a acestora;
-informarea supervizorului asupra oricărei modificări survenite
în starea beneficiarului.

2009 - Prezent
VOLUNTAR SOCIAL – echipa de coordonare a
Asociației Distroficilor Muscular
Funcție - Vicepreședinte
II. – Alte activități
2010
INSTRUCTOR – terapii ocupaționale și organizare în
cadrul Asociației Distroficilor Muscular.
6/2011 – Prezent
Președinte al Filialei București a Asociației Distroficilor
Muscular
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TITLURI
CONCURSURI
DIPLOME

4/2015 – PREZENT
Președinte al Federației Consiliul Național al
Dizabilității din România, for membru cu drepturi depline
al European Disability Forum. CNDR este format din
organizații reprezentative la nivel național, pe tip de
dizabilitate, ale persoanelor cu dizabilități, fiind vocea
dizabilității în România.
În aprilie 2021 am fost realeasă pentru al patrulea
mandat.
02/2011
INVITAT SPECIAL la EMISIUNEA „NAȘUL” (TV
B1) – intitulată „ACEȘTI MINUNAȚI ÎNVINGĂTORI”
 ARTICOLELE publicate anterior au servit ca bază
pentru desfășurarea temelor de discuție în cadrul
emisiunii;
 Mediatizarea problemelor cu care se confruntă
persoanele cu dizabilități în contextul actual
legislativ, fiscal, social și politic românesc;
MEMBRU FONDATOR AL „ASOCIAȚIEI Open Your
Heart” și implicit al proiectului „Atipic Bauty” .
Modele în scaun rulant - “Atipic Beauty” este o campanie
concepută ca o serie de evenimente de modă care să se
desfășoare anual sau cu o frecvență mai ridicată. Showurile aduc pe podium modele în scaun rulant. Fiecare model
este însoţit de o persoană publică/vedetă autohtonă în
prezentarea pe care o face. Astfel, s-a evitat o posibilă
aparență de proiect de tip “ei versus noi” și s-a creat ideea
de coeziune.
Atipic Beauty este un eveniment unic în lume ca format şi
este înregistrat ca brand.
Asociaţia Open Your Heart îşi propune să reprezinte
interesele persoanelor cu dizabilităţi promovând în mod
constant imaginea acestora, înlăturând astfel ideile
preconcepute cu referire la dizabilitate.
07/2016
Inițiator al primului „Festival de Modă Destinat
Persoanelor cu Dizabilități”- „În Pași Rotunzi”.
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