Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume IZABELLA GABRIELA POPA (MATAC)
Adresă(e)
Mobil
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 16.11.1967

Experienţa profesională
În domeniul realizării de filme IZA MATAC - scenariul şi regia:
Contratimp - scurtmetraj finanţat în cadrul unui proiect POSDRU şi realizat la Studiourile
MediaPro
Împreună împotriva exploatării copiilor - documentar finanţat de Organizaţia
Internaţională a Muncii şi distribuit profesioniştilor pe plan naţional şi european
Filme studenţeşti
 Fluturi – reportaj despre copiii Şcolii de muzică nr.5 Bucureşti (www.izamatac.ro)
 Culorile sufletului – film portret despre Petru Damir, doctor pediatru şi pictor
(www.damir.ro)
 Păpuşi fără zâmbet – documentar despre copiii abuzaţi, realizat cu sprijinul Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului şi distribuit profesioniştilor pe
plan naţional
 Vioara – scurtmetraj
 Niciodată singură – scurtmetraj pentru examenul de licenţă
A. Normă întreagă – în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Perioada Aprilie 2000 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Consilier superior
Alte funcţii deţinute: purtător de cuvânt, director strategii şi programe, şef serviciu strategii,
programe şi formare
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea de legislaţie, strategii, standarde ş.a. cu precădere în următoarele domenii:
prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, problematica copilului cu dizabilităţi,
formarea şi dezvoltarea profesională
Coordonator al Unităţii Specializate în Munca Copilului
Participare la programele de interes naţional (PIN) finanţate de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) în perioada 2000 – 2005; coordonator PINuri în 2005
Participare la coordonarea programelor internaţionale (ChildNet, UNICEF, Fondul Global)
August 2006, Parlamentul European, Strasbourg: reprezentant al Guvernului României la
audierea privind situaţia persoanelor cu HIV/SIDA în România
Preşedinte al Consiliului Consultativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei
Reprezentant al ANPDC în Comitetul Naţional Director pentru prevenirea şi combaterea
exploatării copiilor prin muncă, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor,
Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap – secţiunea pt copii
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului
(fosta ANPDC); Bd. Magheru nr.7, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii/sectorul de activitate Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Perioada Noiembrie 2006 - Septembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent principal de program naţional
Activităţi şi responsabilităţi principale Sprijin tehnic pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor finanţate de ILO-IPEC
Persoană resursă pentru sesiuni de formare, seminarii şi pentru elaborarea de manuale şi

materiale informative
Sprijin tehnic pentru Unitatea Specializată în Munca Copilului/ ANPDC
Organizarea vizitelor de monitorizare, a vizitelor de studii ale delegaţiilor străine în România
(Bulgaria, Turcia, Kosovo) şi a vizitelor reprezentanţilor ILO de la Geneva
Numele şi adresa angajatorului Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO); 4 Route des Morillons, CH-1211, Geneva 22,
Elveţia; Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului (ILO-IPEC) România: Intr.
Cristian Popişteanu nr.1-3, intr.D, et.5, cam.574, sector 1
Tipul activităţii/sectorul de activitate Prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă
- în domeniul medicinii
Perioada Ianuarie 1995 - Martie 2000
Funcţia sau postul ocupat Medic rezident (specializare în pediatrie)
Activităţi şi responsabilităţi principale Îngrijirea sănătăţii pacienţilor copii
Colaborare cu departamentul de pediatrie socială
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului (IOMC); Bd Lacul Tei nr.120, sector 2
Tipul activităţii/sectorul de activitate Pediatrie
B. Colaborări: în perioada 1996 – 2009 am avut numeroase colaborări în calitate de expert, manager de proiect, consultant,
evaluator şi formator în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al medicinii, din care menţionez următoarele:
Perioada 2010 - 2011
Funcţia sau postul ocupat Expert naţional
Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea unui raport naţional privind monitorizarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi
intelectuale în România
Numele şi adresa angajatorului Inclusion Europe; Galeries de la Toison d’Or 29, Chaussée d’Ixelles 393/32, B-1052,
Brussels, Belgium
Tipul activităţii/sectorul de activitate Cercetare-documentare în cadrul proiectului „Drepturi pentru toţi copiii” derulat în 23 de state
europene şi finanţat de Programul Daphne al Comisiei Europene
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2005 - 2009
Expert
Formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea procedurilor referitoare la audierea copiilor
victime ale abuzului sexual
Formularea de recomandări pentru formarea multidisciplinară şi specifică a profesioniştilor
care lucrează cu copiii victime ale violenţei sexuale şi pentru cooperarea internaţională
Numele şi adresa angajatorului La Voix de l’Enfant; 76 Rue du Faubourg St Denis, 75010 Paris, France
Tipul activităţii/sectorul de activitate Cercetare-documentare în două proiecte finanţate de Programul AGIS al Comisiei Europene:
1/ „Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii victime ale violenţei sexuale” (2007–
2009)
2/ “Analiza bunelor practici în domeniul audierii copiilor victime ale maltratării” (2005 – 2007)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională/
internaţională

2008 – 2011
Diplomă de licenţă
Regie de film şi televiziune, scenaristică

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ

2004 - 2005
Certificat de absolvire
Politici sociale şi administraţie publică

Universitatea Hyperion Bucureşti, Facultatea de Arte
Regizor de film şi televiziune

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială
Masterat

Perioada 1995 - 2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de specialitate
Disciplinele principale studiate / Pediatrie
competenţe profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ Medic pediatru specialist
Perioada 1988 - 1994
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Medicină
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ Medic de medicină generală
Cursuri postuniversitare şi de formare continuă: în perioada 1995 – 2009 am participat la numeroase cursuri postuniversitare şi
de formare continuă în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al medicinii, din care menţionez următoarele:
Cursuri de formare continuă recunoscute la nivel naţional (selecţie)
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – emis de Ministerul Muncii (MMFPS) şi Ministerul Educaţiei (MECT)
Disciplinele principale studiate / Formare de formatori
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de CRIPS
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ Formator autorizat
Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – emis de MMFPS şi MECT
Disciplinele principale studiate / Management de proiect
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de FDSC
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ Manager de proiect
Cursuri de formare continuă internaţionale (selecţie)
Perioada Septembrie 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Disciplinele principale studiate / Monitorizarea exploatării copiilor prin muncă
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centrul de formare al ILO, Torino, Italia
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ Formare continuă
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivel în clasificare naţ/ internaţ

Iulie 2002
Certificat de participare
Abuzul şi neglijarea copilului
Universitatea de Medicină, Colorado, USA/ Cel de-al 14-lea Congres ISPCAN
Formare medicală continuă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză
Franceză
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Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C1
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B2
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent
independent
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Competenţe şi abilităţi sociale 




Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 



creativitate şi spirit de iniţiativă
abilităţi de comunicare
capacitate de a lucra independent şi în echipă, inclusiv în grup inter-instituţional şi
internaţional
atitudine pro-activă, perseverentă, riguroasă, cu respectarea termenelor de realizare/
finalizare a sarcinilor
capacitate de concepţie (rapoarte, ghiduri, standarde etc.)
capacitate de analiză şi sinteză, de planificare şi acţiune strategică
competenţe manageriale recunoscute
capacitatea de organizare a muncii în echipă şi conducere a echipei
asumare de responsabilităţi, prin găsirea de soluţii optime în cadrul legal

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare echipamente auxiliare computerului: videoproiector, laptop, camera video, scanner,
imprimantă, copiator
Competenţe şi aptitudini de utilizare Cunoştinţe computer: Microsoft Office, Word, Excell, Powerpoint, internet, e-mail
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice 

Poezie
Muzică - vioară (diplomă şcoala de muzică nr.5, Bucureşti)



Alte competenţe şi aptitudini Reprezentare/ Participare activă la conferinţe şi vizite de studii (selecţie)
 11-12 Mai, 2010, Haga, Olanda: reprezentantul României la Conferinţa Internaţională
pentru eliminarea muncii copilului organizată de Ministerul Afacerilor Sociale din Olanda
şi ILO, prezentare bune practici în sesiunea plenară finală
 9 - 10 septembrie 2009, Budapesta: prezentare film documentar “Împreună împotriva
exploatării copiilor prin muncă” pentru reprezentanţii ILO din regiune
 4 – 5 aprilie 2006, Monaco: reprezentant ANPDC, alături de secretarul de stat, la
Conferinţa Internaţională de lansare a Programului Consiliului Europei „Să construim
Europa cu şi pentru copii”
 1 – 2 Iunie 2005, Lisabona, Portugalia: reprezentant ANPDC la conferinţa regională privind
protecţia copilului împotriva traficului şi violenţei
 20 noiembrie 2003, Paris: reprezentant ANPDC, alături de subsecretarul de stat şi
ministrul muncii, la Conferinţa miniştrilor europeni responsabili cu prevenirea maltratării
copilului
 11 – 21 iulie 2002, Colorado, SUA: vizită de studii privind autorităţile şi serviciile sociale
pentru copii şi tineri în Denver şi Colorado Springs
Permis(e) de conducere

-

Informaţii suplimentare  Gabriela COMAN, director FOCUS România, fost secretar de stat al ANPDC, +40 721








Anexe
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815 708, gabriela.coman@copiidisparuti.ro
Ahmet OZIRMAK, coordonator proiect subregional ILO în Pacific, fost coordonator tehnic
al proiectului subregional PROTECTCEE, aozirmak@yahoo.com
Alin STĂNESCU, pediatru, IOMC, fost director la IOMC, +40 724 252 302
Martine BROUSSE, director, La Voix de l’Enfant, + 33 (0) 1 40 22 04 22,
info@lavoixdelenfant.org
Voica POP, coordonator proiecte protecţia copilului, UNICEF România, +40 740 065 069,
vpop@unicef.org
Ana Muntean, psiholog, lector, Universitatea de Vest Timisoara, preşedinte SNCAN –
partner naţional al ISPCAN, +40 744 597 302
Geo SAIZESCU, decan de onoare al Facultăţii de Arte, Universitatea Hyperion, +40 744
541 923
Al. G. CROITORU, profesor, Universitatea Hyperion, +40 729 789 147
Beatrice CIOBA, redactor televiziune, TVR 1, +40 744 688 178

Diplome şi informaţii privind colaborările şi cursurile la solicitare
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