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CV  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DESAGĂ TEODORA-ALEXANDRA 

E-mail Teodora.desaga90@gmail.com   

Naţionalitate românã 

Data naşterii 06.01.1990 

Sex/ stare civilă Feminin, căsătorită, un copil 

Experienţa profesională  

Perioada Decembrie 2020  - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat consilier 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Pregătire materiale propuneri legislative, proiecte de legi și comunicări ale 
Comisiei Europene pentru desfășurarea activității comisiei, realizarea sintezei 
lucrărilor ședințelor săptămânale ale comisiei 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Camera Deputatilor, Str. Izvor nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti, 

  

Perioada iunie 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier local  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Atribuții conform Codului Administrativ 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Consiliul Local Bragadiru, Șos. Alexandriei nr. 249, Oraș Bragadiru, Județ Ilfov 

  

Perioada Septembrie 2016 – Decembrie 2020 (octombrie 2018 – ianuarie 2020 contract 
suspendat pentru concediu de creșterea copilului) 

Funcţia sau postul ocupat consilier 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Pregatire mapă pentru sedinta din plen, realizare puncte de vedere proiecte de 
lege, comentare ordine de zi, redactare si depunere documente administrative 
legate de activitatea în Camera Deputatilor, realizarea de întrebari, interpelări, 
declarații politice, initiative legislative, comunicate de presă 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Camera Deputatilor, Str. Izvor nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti,  

  

Perioada Februarie – August 2016 

Funcţia sau postul ocupat consilier 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Redactare si depunere documente administrative legate de activitatea în Camera 
Deputatilor, realizarea de întrebari, interpelari, declaratii politice, initiative 
legislative, comunicate de presa 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cabinet parlamentar deputat  

  

Perioada Iunie 2013 – Decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Sef de cabinet, Expert, Consilier Parlamentar 
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Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 

Pregatire mapă pentru sedinta din plen, realizare puncte de vedere proiecte de 
lege, comentare ordine de zi, participare sedinte comisii parlamentare, comentare 
ordine de zi sedințe comisii, realizare întrebări, interpelări, declaraţii politice, 
propuneri legislative, înregistrare documente interne 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Camera Deputaților, Str. Izvor nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti 

  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 
 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

 

Octombrie 2008 – iunie 2011 

Membru Asociaţia Studenţior în Ştiinţe Politice, reprezentant de an 

Proiect TEDU -  organizarea târgului de educaţie din cadrul Universitãţii din 
Bucureşti , ediţia aprilie 2009, program mentorat - oferirea de asistenţã elevilor 
de liceu care doresc sã urmeze cursurile facultății, reprezentant SPR II in anul 
universitar 2009-2010, SPR III in anul universitar 2010-2011 

ASSP-UB, str. Sfântul Ştefan , nr. 24 , Sector 3, Bucuresti 

 

Voluntariat 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de masterat evaluator de programe si politici - media 10 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Analiza politicilor publice, Metode si tehnici de evaluare, Teorii ale politicilor 
publice, Management public, Managementul fondurilor europene, Evaluarea 
institutiilor si organizatiilor  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Evaluarea Politicilor si Programelor Publice Europene, Departamentul de Relatii 
Internationale si Integrare Europeana, SNSPA 

  

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de licenţă în ştiinţe politice - media 9,50  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Ştiinţã politicã, Constituţionalism Comparat, Regimul politic al UE, Organizaţii 
internaţionale, Sociologie Politicã, Comunicare Politică, Marketing politic, 
Analizã politicã comparatã , Partide Politice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului 

de formare 

Secția Română, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti 

Perioada  

Calificarea / diploma 
obţinută 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

 

2004 – 2008 

Diplomã de bacalaureat – media 9,66; Atestat de competenţe lingvistice – 
media 10 

Profil uman, specializarea filologie, intensiv englezã 

Colegiul Naţional „Anastasescu” , Roşiorii de Vede , Teleorman 
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Informaţii suplimentare  Membru al organizaţiei  „Parlamentul European al Tinerilor România”(EYP) , 
participând în calitate de delegat la sesiunea de selecţie naţionalã de la Oradea 
din aprilie 2007 si la forumul EYP France de la Fontainebleu din august 2009.   

 Proiectul „Tinerii responsabili civic de astãzi sunt garanţia democraţiei de 
mâine”organziat de Asociaţia Forumul Tinerilor şi finanţat de Ambasada 
Statelor Unite prin programul „Democracy grants”, la secţiunea eseuri 
politice, în colaborare cu parlamentarii teleormãneni , în 2008. 

 Training „Comunicarea cu cetătenii în cadrul cabinetelor Parlamentare” în 
august 2010 asigurat de Asociaţia E-Civis. 

 Training “Acceseazã fondurile europene” desfãşurat în zilele 27-28 noiembrie 
2010 de cãtre Asociaţia Manageri în Dialog în parteneriat cu Fundaţia 
Naţională a Tinerilor Manageri. 

 Participant la cea de-a IV-a ediţie a Parlamentului Tinerilor , organizat de 
Asociaţia Pro Democraţia în perioada 10-12 decembrie 2010 , în calitate de 
parlamentar din partea grupului PDL, preşedinte al comisiei pentru muncã şi 
protecţie socialã. 

 Absolvent al cursurilor„Academia Politicã”, proiect desfãşurat de Institutul de 
Studii Populare în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adanauer în perioada 15 
noiembrie 2010 – 15 aprilie 2011. 

 Absolvent al cursurilor „Manager de Proiect” organizate de firma Estetic 
Class SRL pe o durata de 80 h în perioada mai-iunie 2011, acreditate de 
Ministerul Muncii , familiei şi protecţiei sociale şi Ministerul Educaţiei , 
Cercetãrii , Tineretului şi Sportului. 

 Manager de proiect din partea Asociaţiei Populare pentru Dezvoltare în cadrul 
proiectului „Primul Meu Vot” desfãşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti în liceele din sectorul 5 în perioada martie-aprilie 
2012. 

 Internship în ANOFM-OIPOSDRU în perioada aprilie-iunie 2013. 
 Membru de onoare Asociaţia SE POATE și memru fondator al Filialei 

Asociației SE POATE, 
 Absolvent al cursului Expert accesare fonduri europene organizat de firma 

GTS Consulting in luna aprilie 2017,  
 Absolvent al cursului Expert evaluator proiecte organizat de firma GTS 

Consulting în luna mai 2017. 
 Manager de proiect din partea Asociației Rromsport în cadrul proiectului Prin 

lentila mea, Sectorul 3 arată așa! desfășurat în parteneriat cu liceele din 
sectorul 3 și finanțat de Primăria Sectorului 3 în perioada iunie-octombrie 
2017. 

  

  

  

 


