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COMPETENȚE-CHEIE 

• Aproape patru ani de activitate profesională în Parlamentul European 

• 18 ani de experiență în domeniul politicilor publice și al managementului de programe și de 
proiecte în cadrul instituțiilor UE și al altor instituții și organizații internaționale 

• Succese obținute în activități de sensibilizare (advocacy), comunicare, negociere, dezvoltare 
organizațională 

• Studii de drept și afaceri europene 

• Experiență amplă la nivel guvernamental, ONG-uri și societate civilă 
 
LIMBI STRĂINE  
engleză (utilizator experimentat) 
franceză (utilizator experimentat) 
neerlandeză (utilizator independent) 
 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ  
 
septembrie 2015 – prezent    
Consilier politic și Șef de cabinet în Parlamentul European 
Rue Wiertz 60, 1047, Brussels 
 
Principalele responsabilități 
- responsabilități legate de activitățile politice ale următoarelor comisii și grupuri de lucru din cadrul 
Parlamentului European: Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisia pentru 
control bugetar, Comisia specială pentru combaterea terorismului, Grupul mixt de control 
parlamentar specializat al Europol, Grupul de lucru pentru controlul Schengen, Grupul de lucru cu 
privire la statul de drept și lupta împotriva corupției; 
- redactarea de texte cu caracter legislativ privind rapoarte și opinii, rezoluții, amendamente, 
documente de poziție; 
- participarea la toate tipurile de negocieri instituționale și interinstituționale din cadrul proceselor de 
reglementare ale UE; 
- responsabilități legate de toate aspectele comunicării politicilor, redactarea de discursuri, 
coordonarea generală și supervizarea activităților cabinetului. 
 
Dosare relevante 
RAPORT referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase 
ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în 
România 
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin 
consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe 
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor 
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RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare 
RAPORT referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: 
eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene 
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului  
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau 
finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE 
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene 
aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor 
AVIZ referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 
AVIZ referitor la mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 
AVIZ referitor la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare 
imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea 
AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene 
aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea III – Comisia și agențiile executive 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 
(Frontex) aferent exercițiului financiar 2014 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului 
financiar 2014 
AVIZ referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene 
aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție 
(Europol) aferent exercițiului financiar 2014 
AVIZ referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea 
fraudei 
AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci 
când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice 
AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 
 
decembrie 2013 – septembrie 2015   
Supraveghetor-șef și examinator pentru examenele de limbă engleză IELTS și Cambridge, Consiliul 
Britanic, Bruxelles, Rue du Trône 108 
 
iunie 2008 – aprilie 2012   
Manager de proiect și consilier juridic la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare 
(București, România, www.fpsc.ro ), un proiect-pilot pentru munca în folosul comunității, reintegrare 
socială și mediu, în cadrul unui parteneriat între Ministerul Justiției din România și organizația 
elvețiană VEBO 
 
 Principalele responsabilități 
 
- pregătirea cadrului instituțional de cooperare între partenerii de proiect, inclusiv redactarea 
Protocolului de colaborare și a diferitelor documente juridice, stabilirea activităților principale ale 
proiectului, precum și a procedurilor de lucru aferente;  
- implementarea și managementul general al proiectului; redactarea unei cereri de grant de 1,000,000 
de euro (din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor 
economice şi sociale în Uniunea Europeană extinsă) 
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octombrie 2007 – mai 2008   
Jurist la INS Bucharest, fundație britanică în domeniul educației  
 
ianuarie 2001 – octombrie 2006   
Lider de echipă (aprilie 2004 – octombrie 2006); asistentă a coordonatorului național de proiect / 
coordonatorilor de program din SUA (ianuarie 2001 – martie 2004) la Global Volunteers (375 Little 
Canada Road, Saint Paul, Minnesota, U.S.A, www.globalvolunteers.org ), o organizație internațională 
nonprofit cu sediul în Statele Unite, cu statut consultativ la ONU, care organizează activități de 
voluntariat prin programe de dezvoltare în întreaga lume 
 
Principalele responsabilități  
- conducerea echipelor de voluntari și coordonarea unor proiecte specifice de integrare socială, 
sănătate publică și educație, destinate sprijinirii copiilor distrofici și a copiilor abandonați din spitale 
din România, precum și dezvoltarea unor programe de predare a limbii engleze în școli și licee din 
România; 
- activități de sensibilizare (advocacy) în scopul îmbunătățirii politicilor publice din domeniul educației, 
al protecției copilului și al sănătății.  
 
iunie 2003 – octombrie 2007   
Jurist la S.C. ULPRES SRL, S.C. COMIGAT SRL, societăți cu profil comercial și agricol  
 
STUDII 
 
septembrie 2013 – iunie 2015 Cursuri în cadrul unui Program internațional de master în domeniul 
administrării afacerilor (în limba engleză), Vrije Universiteit Brussel, Belgia 
 
octombrie 2007 – iunie 2009  Master în drept european, Universitatea ‘Al. I. Cuza’, Iași, România 
 
octombrie 1998 - iunie 2002  Facultatea de Drept, Universitatea ‘Al. I. Cuza’, Iași, România 
 
septembrie 1994 - iunie 1998 Liceul ‘Gheorghe Rosca Codreanu’, Bârlad, România 
 
ACTIVITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ  
 
aprilie 2004 și decembrie 2005 Cursuri de coordonator național și lider de echipă  
Organizație: Global Volunteers, Saint-Paul, Minnesota, SUA 
 
august  2008 – septembrie 2008 Cursuri juridice, de management de proiect, instruire cu caracter 
tehnic   
Organizație: BVD - Gemeinnutzige Arbeit (sub-structură din cadrul Ministerului Justiției din Elveția, 
Zurich) și ZSGE (fundație destinată supravegherii persoanelor care execută pedepse de muncă în 
folosul comunității sau eliberate condiționat), Zurich, Elveția 
 
decembrie 2009 – ianuarie 2010 Fonduri UE și management de proiect 
Organizație: Structural Consulting Group, București – partener al Ministerului Educației 
 
ALTE ACTIVITĂȚI  
Scriitoare și editorialistă, blogger 
Publicațiile și platformele online: Adevărul, Gândul, Hotnews Smartwoman, România Liberă     
Poezie: Lazăr nu era orb, 2014, Editura Tracus Arte  
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