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COMPETENȚE-CHEIE:





18 ani de experiență în domeniul politicilor publice, al comunicării interinstituționale și al
managementului de programe și de proiecte în cadrul instituțiilor UE și al altor instituții
internaționale;
Succese obținute în activități de sensibilizare (advocacy), 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
iulie 2019 - prezent
Deputat european PLUS
septembrie 2015 – februarie 2019
Consilier politic (AST 13) și Șef de cabinet la Cabinetul deputatului european Monica Luisa Macovei,
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 coordonare
pentru Brexit;
- 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.
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 de
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)
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; am coordonat și dezvoltat toate aceste proiecte in regiunea Nord Est - Moldova.
- 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
Activități civice
Moderator al comunității tematice Diaspora, Platforma România 100, care sprijină implicarea
cetățenilor în viața publică; membră a echipelor-nucleu din comunitățile tematice Justiție și
anticorupție și România în Uniunea Europeană, Platforma România 100
Scriitoare și editorialistă, blogger
Publicațiile și platformele online: Adevărul, Gândul, Hotnews Smartwoman, România Liberă
Poezie: Lazăr nu era orb, 2014, Editura Tracus Arte

