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ADELA MILITARU
Adela este o tânără curioasă și pasionată de educație și dezvoltarea umană, ceea ce a
determinat-o să aprofundeze studii universitare în Psihologie, specializându-se în consiliere
psihologică, psihologia educației și dezvoltării. Din 2013 urmează programul masteral oferit de
Universitatea Babeș-Bolyai în domeniul Dezvoltării Internaționale, menit să completeze
abilitățile și interesele ei din sfera educației globale și a politicilor dedicate progresului țărilor în
curs de dezvoltare.

MĂDĂLINA ŞTEFANA POPAN
Mădălina urmează programul de master în Asistență Socială și Economie Socială. Dincolo de
activitatea academică este interesată de problemele sociale și culturale în urma aparticipării la
conferința “Learning to Live in a Multicultural World” din Elveția la care a participat în urma cu 3
ani. Această conferință a constituit și punctul de plecare pentru lucrarea sa de licență, aceasta
fiind despre multiculturalism, identitate și conflict în Regatul Unit, grupul țintă fiind comunitatea
somaleză.

INGRID MARINESCU
Ingrid urmează în prezent un masterat în domeniul cooperării si dezvoltării internaţionale în
cadrul SNSPA. Anterior a obţinut o diplomă de licenţă în Ştiinte politice în limba engleză de la
Universitatea din Bucureşti şi o diplomă de masterat în Drept constituţional comparat de la
Central European University din Budapesta, urmând ulterior specializări în domeniul diplomaţiei
la Institute for Cultural Diplomacy din Berlin şi la European Academy of Diplomacy din Varşovia.

CRISTINA BARAGANESCU
Foto credit: Fabian Tatomirescu Creative Media
Cristina a absolvit studiile de licență în Relații Internaționale la Colegiul Regina Maria,
Universitatea Londra, Marea Britanie.În prezent urmează cursuri de masterat în Politici Publice
ale Universității Naționale Școala Superioară de Economie în Moscova, Federația Rusă.
Domeniile ei de interes sunt: Uniunea Europeană, Politici publice europene în spațiul postSovietic.
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VOICU ALEXANDRU
Alexandru şi-a finalizat atât studiile de licenţă cât şi cele de master în domeniul relaţiilor
internaţionale. În prezent, el este student doctorand în anul I, în cadrul Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative. În cadrul doctoratului îşi propune să studieze intervenţiile militare în
Africa. De asemenea, principalele domenii conexe de care este interesat din cadrul domeniului
mai larg al relaţiilor internaţionale sunt teoriile relaţiilor internaţionale, studiile de securitate şi
reconstrucţia post-conflict.

ROXANA DIACONESCU

Roxana urmează masterul de Studii de Dezvoltare Internațională din cadrul Univ. Al. I. Cuza Iași.
Este pasionată de conflict resolution și peacebuilding dorind să-și dezvolte o carieră în acest
domeniu. În plan profesional, Roxana coordonează proiecte ce vizeaza democrația și activismul
civic în România și Balcani și militează pentru pace în Siria și Palestina.

MUȘAT ELENA DIANA
Muşat Elena Diana - absolventă a specializării Studii de Securitate (şef de promoție), în cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; în prezent urmează masterul Development, International
Cooperation and Humanitarian Aid (SNSPA). Abordează teme de cercetare legate de
interdependenţele complexe de la nivel internaţional, cu focus pe continentul african.

ALINA MUNTEANU
Alina este masterandă în cadrul Masterului "Studii de Dezvoltare Internațională” cu predare in
limba engleză la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. După un semestru petrecut
la Universitatea „A Coruna” din Spania, în cadrul Masterul in Migrație Internațională de la
Facultatea de Sociologie unde a studiat indeaproape migrația internațională și cooperarea
regională, Alina a revenit în țară convinsă de ideea că dezvoltarea unui ONG care să
îmbunătățească relațiile României cu restul țărilor din Europa de Est este necesară.

IRINA LAPOVIȚĂ
Irina Lapoviță este studentă la Masteratul “Development, International Cooperation and
Hmanitarian Aid” (SNSPA) si lucreaza in domeniul “Education for Sustainable Development”
împreuna cu WWF Romania. Pe lângă Educație pentru dezvoltare, este interesată de evaluarea și
monitorizarea programelor și a proiectelor de dezvoltare.
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GIULIA MARIA GAVRILĂ
Giulia-Maria este absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale – limba engleză,
promoția 2014, din cadrul Academiei de Studii Economice București. A fost intern al Institutului de
Studii Economice Internaționale din Viena (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche)
și al Camerei de Comerț, Agricultură, Industrie și Navigație din Constanța A reprezentat
comunitatea academică a studenților din universitate, la nivel local în cadrul Senatului Studenților
Academiei de Studii Economice din București și Consiliului Facultății de Relații Economice
Internaționale și internațional prin participarea în cadrul proiectului „Citizens of TomorrowEnhancing youth participation in decision making processes” în Luxemburg.

DIANA VELICĂ
Diana a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București, la specializarea Studii
Europene și Relații Internaționale. Recent a încheiat masteratul de Studii de Dezvoltare
Internațională și Etica Relațiilor Internaționale în cadrul aceleiași facultăți. A studiat un semestru ca
asistent în cercetare la Yale University, SUA, în programul Global Justice sub supervizarea
profesorului și filosofului politic Thomas Pogge. Tema de cercetare a Dianei este impactul
comerțului global cu arme asupra sărăciei, dezvoltării și drepturilor omului.

CRISTIAN GOGU

Cristian Gogu a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice la Universitatea din Bucureşti cu o lucrare
despre Liberalism şi Democraţie: Limitele Deciziei Democratice, iar ulterior a urmat programul de
masterat Global Political Economy la Universitatea din Kassel, Germania, cercetând în lucrarea sa
de disertaţie modul în care Uniunea Economică şi Monetară influenţează managementul crizei
financiare în statele membre. Activitatea sa academică este completată de stagii în cadrul Misiunii
Permanente a României pe lângă ONU şi Academics Stand Against Poverty.

LUIZA DRĂGHICEAN
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și masterandă în cadrul programului de Dezvoltare, Cooperare
și Ajutor Umanitar, Luiza are experiență în domeniul comunicării și al relațiilor publice, dar și în cel al
educației pentru dezvoltare. Este fluentă în 4 limbi străine, interesată de multiculturalism și etnicitate
și consideră că fiecare om trebuie să fie conștient de impactul pe care îl poate avea în societate.

