
Curriculum vitae  

 

 
 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Saghin Irina 
  

  

  

E-mail(uri) irinasaghin@gmail.com 
  

  
  

  
  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

Perioada 

(de la - pana la) 

10/2012 → prezent 

Numele şi adresa angajatorului     Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale 

(CICADIT) 

Bd Regina Elisabeta 4-12, Bucureşti (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Planificare urbană și regională 

Funcţia sau postul ocupat          Asistent Cercetare 

 

Perioada 

(de la - pana la) 

10/2012 → prezent 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea de Arhitectură și Urbanism     Ion Mincu  , Facultatea de Urbanism, 

Strada Academiei 18-20, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate didactică  

Funcţia sau postul ocupat          Geograf  Drd. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

       

  Susținerea de Ateliere pentru disciplina Amenajarea Teritoriului și PUG 

specializările Urbanism și Amenajarea și Planificarea Peisajului 

Perioada 

(de la - pana la) 

   03/2012 → prezent 

Numele şi adresa angajatorului     i-SCOPE Project, proiect finananţat prin Comisia Europeana, DG INFOS 

Bucureşti (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Planificare urbană și regională 

Funcţia sau postul ocupat          Colaborator 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

      

  Strângerea de informaţii în ceea ce priveşte conceptul de Oraşe inteligente, 

coordonarea   muncii cu ceilalţi parteneri din proiect,coordonarea activităţilor acestora, 

realizarea rapoartelor intermediare şi finale ale proiectului 

Perioada 

(de la - pana la) 

   10/2011- prezent 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1, 

București, ( România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat          Asisten univ. Drd. 

 

Perioada 

(de la - pana la) 

10/2009 → 05/2011 



Numele şi adresa angajatorului     Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact 

Bucureşti (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Activitate de cercetare in domeniul protecției mediului 

Funcţia sau postul ocupat          Colaborator Masterand 

 

Perioada 

(de la - pana la) 

06/2009 → 10/2011 

Numele şi adresa angajatorului     Uniunea Studenților din România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

ONG 

Funcţia sau postul ocupat          Coordonator Național Departament Proiecte 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

       

  Coordonarea scrierii și implementării proiectelor naționale ale asociației 

Perioada 

(de la - pana la) 

03/2009 → 03/2011 

Numele şi adresa angajatorului     Asociația Studenților Geografi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

ONG 

Funcţia sau postul ocupat          Președinte 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

       

  Conceperea de strategii organizaționale și coordonarea activității asociației 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

 

Perioada         
 
 

10/2011→ prezent 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

 
Universitatea din București, Școala Doctorala “Simion Mehedinți- mediu și dezvoltare 

durabilă” 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

 

Planificare urbană șu regională- Geografie 

Tipul calificării/diploma obţinută            
 

Student doctorand 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

Studii post-universitare 

  
 

 

Perioada         
 
 

10/2009 - 06/2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Geografie) 

Nicolae Bălcescu 1, Bucureşti (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

 

Evaluarea integrată a stării mediului 

Tipul calificării/diploma obţinută            Diplomă de master 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

Studii universitare  

  

  
 
 

Perioada         
 

 

10/2009 - 06/2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei) 

Bucureşti (România) 



Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

 

Psihologie, Psihopedagogie 

Tipul calificării/diploma obţinută            Modul Psiho-pedagogic I,II 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

Studii post-universitare  

  
 
 

Perioada         
 
 

10/2006 - 06/2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Geografie) 

Nicolae Bălcescu 1, Bucureşti (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

 

Geografia Mediului 

Tipul calificării/diploma obţinută            Diplomă de licență 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

Studii universitare 

  
 
 

Perioada         
 
 

09/2008 - 02/2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Universitatea Paris XII- Val de Marne 

Paris (Franţa) 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

 

Amenajare teritorială și mediu 

Tipul calificării/diploma obţinută            Bursă Erasmus 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

- 

  
 

 

Perioada         
 
 

12/2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Auditeco GES 

Bucureşti (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Audit de mediu 

 

Tipul calificării/diploma obţinută            Auditor de mediu 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

- 

  
 
 

Perioada         
 
 

12/2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Auditeco GES 
Bucureşti (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Audit de mediu 

 

Tipul calificării/diploma obţinută            Auditor de mediu 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

- 

  
 
 

Perioada         
 
 

05/2010 

Numele şi tipul instituţiei de  



învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Extreme Training 

Bucureşti (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

ToT- Formare de formatori 

Tipul calificării/diploma obţinută            Formator 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

- 

  
 

 

Perioada         
 
 

06/2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

British Council 

Iaşi (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Limba Engleză 

Tipul calificării/diploma obţinută            Certificate in Advanced English 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

C1 

  
 
 

Perioada         
 
 

05/2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Ambasada Franţei în România în colaborare cu Institutul Cultural Francez Bucureşti 

Bucureşti (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Limba Franceză 

Tipul calificării/diploma obţinută            Atestat de limbă, cultură şi civilizaţie franceză 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

- 

  
 
 

Perioada         
 
 

06/2005 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Centrul Cultural Francez 

Iaşi (România) 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Limba Franceză 

Tipul calificării/diploma obţinută            Diplôme approfondi de langue française DALF 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

C2 

  

APTITUDINI SI 

COMPETENTE PERSONALE  

dobandite in cursul vietii si 

carierei dar care nu sunt 

recunoscute neaparat printr-un 

certificat sau o diploma 

Seriozitate, proactivitate, capacitate de analiza si sinteză, adaptabilitate, eficiență. 

  

Limba maternă                        Română 
  

Limbi străine cunoscute 

* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 

* abilitatea de a vorbi 

Limba Franceză Limba Engleză Limba Italiană Limba Spaniolă 

Excelent Excelent Bine Bine 

Excelent Excelent Bine Satisfăcător 

Excelent Excelent Bine Satisfăcător 
 



  

Aptitudini şi competenţe 

artistice 

Muzică, desen, pictură, literatură 

etc.                         

Membru fondator al trupei de teatru în limba franceză B.C.B.G a Colegiului Naţional 

„Petru Rareş” Suceava în 2004. Punerea în scenă a diverse piese de teatru , 

participare la festivaluri naţionale şi internaţionale de teatru. 

  

Aptitudini şi competenţe 

sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte 

persoane, într-un mediu 

multicultural, ocupaţi o poziţie în 

care comunicarea este importantă 

sau desfăşuraţi o activitate în care 

munca de echipă este esenţială. 

(de exemplu cultură, sport etc.) 

Spirit de echipa, dobândit în urma acţiunilor de voluntariat desfăşurate în cadrul 

ONG-urilor în care am activat. 

Capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită în urma stagiului Erasmus 

efectuat, cât şi în urma unor proiecte internaţionale realizate. 

Bune abilităţi de comunicare. 

  

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau 

conduceţi activitatea altor 

persoane, proiecte şi gestionaţi 

bugete; la locul de muncă, în 

acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) 

sau la domiciliu.      

- co-organizator stagii de practică Bruxelles- Comisia Europeană, Parlamentul 

European, Comitetul Regiunilor pentru studenţii din cadrul Masterului de Evaluare 

Integrată a Stării Mediului- Mai,2011, Noiembrie 2011 

- co-organizator Congresul Studenţilor Geografi din Europa ce a avut loc la Poiana 

Zânelor în perioada 21-26 Septembrie 2010  

-organizator principal concurs Geomondis- ediţiile I,II- Etapa regională- Aprilie 

2010, Aprilie 2011 

- organizator Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor Facultăţii de 

Geografie a Universităţii Bucureşti ediţiile 2009, 2010  

-manager de proiect Geoformare-Practică şi tehnologie 2009- proiect local  

- asistent manager de proiect Unifest 2009- proiect naţional  

- co-organizator al seminarului internaţional PAS- “Protected Areas Seminar-Rolul 

culturii şi al tradiţiiilor locale în cadrul Parcului Naţional Buila Vânturariţa”- 31 

Iulie- 4 August 2009  

 
  

Aptitudini şi competenţe 

tehnice     

(utilizare calculator, anumite 

tipuri de echipamente, maşini 

etc.)        

Competenţe ridicate în folosirea pachetului Microsoft Office , Global Mapper, 

ArcGIS Desktop 9.3, SPSS, Idrisi Andes. 

Cunoştinţe ridicate in folosirea echipamentelor de tip GPS şi a echipamentelor de 

analiză de mediu- cum ar fi higrometre, pH-metre, termometre, sonometre etc. 

  

Permis(e) de conducere                  Nu. 
  

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior                               

   - membră ISOCARP din Septembrie 2012 

-membră Comitet Ştiinţific Egea Europa Septembrie 2010-Iunie 2011 

-student evaluator ARACIS Mai 2010-Iunie 2011 

-membră Egea Bucureşti din Iulie 2009  

   -membră a Asociaţiei Studenţilor Geografi din Martie 2007 
  

            INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 
- participare în cadrul expediţiei internaţionale arheologico-geografică " Kyzyl-

Kuragino 2012" organizată de Societatea Geografică Rusă, August 2012 

-premiul al III lea în cadrul concursului Routledge pentru cel mai bun poster la cel 

de-al 47lea Congres ISOCARP- " Liveable Cities: Urbanising World. Meeting 

Challenges."Wuhan, China , Octombrie 2011 

-stagiu de practică în cadrul Comisiei Europene, cât şi în cadrul Parlamentului 

European 21-28 Mai 2011 

- premiul al II lea în cadrul celei de-a XVII a ediţii a Simpozionului Naţional a 

Studenţilor Geografi din România cu lucrarea "Strategii de planificare teritorială spre 

inserâia terenurilor degradate pe platforma Burdujeni din municipiul Suceava", 

Martie 2011 



- Octombrie 2010 participare la Zilele Geografiei Belgiene-Leuven 

-participare Utrecht Summer School- Iulie 2010- Tema Transboundary Water 

Management Issues 

- participare training “ Asigurarea calităţii în învăţământul superior”, training 

organizat de ARACIS – Mai 2010 

- reprezentantul studenţilor din partea USR în cadrul dezbaterii din Parlament pe 

marginea Noului Proiect de Lege al Educaţiei- Aprilie 2010  

-participare training “ Management de proiect“- Casa de Cultură a Studenţilor 

Bucureşti- Martie 2010  

-Internship Ministerul Mediului şi Pădurilor – Februarie 2010 

-membră a Senatului Universităţii din Bucureşti Iunie 2008- Mai 2011 

-Iunie 2008- participare la seminarul internaţional Studenţii şi valorile Uniunii 

Europene - Universitatea „Babeş Boilay” Cluj- Napoca  

- participare în calitate de asistent -interpret la RIUF Mai 2008- reprezentant al 

Reims Management School 

 
Congrese internaţionale: 

- al 48 lea Congres ISOCARP "Fast Forward: Planning in a (hyper) dynamic urban 

context", Perm, Rusia, 10-13 Septembrie 2012 

- al 47lea Congres ISOCARP" Liveable Cities: Urbanising World.Meeting the 

challenge", Wuhan, China, 24-28 Octombrie 2011 

 

Membră în grupuri de lucru internaţionale: 

- Young Planning Professionals Workshop- "Rethinking Perm 2 Station Area", Perm, 

Rusia, 6-13 Septembrie 2012 

- Urban Planners Advisory Team- "Perm Knowledge Hub and Science City", Perm, 

Rusia, 8-13 Iulie 2012 

- Young Planning Professionals- "Planning and Design for the Area around the New 

Wuhan High Speed Rail Station", Wuhan, China, 20-25 Octombrie 2011 

 

Proiecte naţionale de cercetare ştiinţifică: 

 

1. Monitorizarea integrată a suprafeţelor de oxigenare urbană- componenta privind 

monitorizarea parcului Carol I, sector 4, Bucureşti, proiect AT CNCSIS- Martie- Mai 

2009, Octombrie 2010, director de proiect Cristian Ioja 

 

2. Evaluarea influenţei spaţiilor rezidenţiale asupra calităţii apei lacurilor din 

municipiul Bucureşti- implicare în activităţile de colectare a probelor, realizarea 

măsurătorilor şi interpretarea rezultatelor- PN II Parteneriate Managementul mediului 

în spaţiile rezidenţiale din mediile urbane în contextul schimbărilor climatice 

actuale.- Aprilie-Iulie 2010, director de proiect Cristian Ioja 

 

3. Calitatea mediului în unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti- aplicare de 

chestionare în unităţile de învăţământ din Bucureşti- Centrul de Cercetare a Mediului 

şi Efectuare a Studiilor de Impact.Noiembrie- Decembrie 2010, director de proiect 

Cristian Ioja 

 



Proiecte internaţionale de cercetare ştiinţifică: 

 

1. „Growth Poles in South-East Europe”, ESPON 2013 project, (2012-2013) – 

Cercetător (Centrul Interdiciplinar de Cercetari Avansate in Dinamica Teritoriala, 

Universitatea din București) 

 

2. i-SCOPE (Interoperable Smart City services through an Open Platform for urban 

Ecosystems)- coordonare activități la nivelul României și a proiectului pilot Baia 

Mare, proiectat finanțat prin CIP/ICP PSP, Obiectivul 5:1 Open Innovation for 

Internet-enabled Services in „Smart Cities”- coordonator de proiect dr. Raffaele de 

Amicis, Fondazione Graphitech 

 

Articole publicate: 

 

1. Saghin, I., Ioja, C., Gavrilidis, A. (2012)- Perception of the Industrial Areas 

Conversion in Romanian Cities- Indicator of Human Settlements Sustainability, 10-

13 Septembrie 2012, Perm, Rusia, Track 2 (2012.isocarp.org) 

 

2. G.O. Vanau, I. C. Ioja, D. A. Onose, M. R. Nita, M. Patroescu, A. A. Gavrilidis, I. 

Saghin, R. Zarea (2011), The conversion of agricultural lands into built surfaces in 

Romania, Proceedings of USCUDAR 2011, 24-26 Septembrie 2011, Praga, pag. 15-

20 (indexat WSEAS, Scopus, Google Scholar)  

 

3.Saghin, I., Ioja, C., Gavrilidis, A. (2011) - Urban Regeneration through Industrial 

Restructuring of Brownfields in the Local Economies of Post Communist Countries. 

Case study: Romania., 24-28 Octombrie 2011, Wuhan, China, Workshop 4 

(2011.isocarp.org)  

 

 
  

 

 

04.03.2013 


