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Experiență profesională 
 2001-Noiembrie 2015 – Director/Membru fondator, Institutul pentru Politici Publice (IPP) 

o Elaborează și planifică împreună cu Boardul viziunea strategică a organizației în domeniile sale de 
competență sectorială; 

o Dezvoltă și urmărește punerea în aplicare pe termen mediu și lung a strategiei organizației și a planurilor de 
activități multi-anuale; 

o Supervizează direct managementul operațional, administrativ, financiar al organizației coordonând în mod 
direct activitatea de strângere de fonduri pentru activitățile IPP; 

o Asigură reprezentarea Institutului în relație cu alte instituții și organizații din țară și din străinătate; 
o Coordonează activitatea de promovare în spațiul public (media) a Institutului pe teme de interes pentru 

societatea românească; 
o Coordonează strategia de evaluare internă a organizației, activitățile de evaluare periodică externă realizate 

cu experți precum și politica de formare continuă a staff-ului organizației; 
o Coordonează strategia de evaluare internă a organizației, activitățile de evaluare periodică externă realizate 

cu experți precum și politica de formare continuă a staff-ului organizației; 
 1999-2001 – Director Executiv, Asociaţia Pro Democraţia 

o Asigură managementul organizației în București și în cele 27 de filiale din țară ale Asociației; 
o Coordonează direct activitățile Asociației în contextul alegerilor locale și generale; 
o Asigură reprezentarea legală a organizației; 
o Coordonează activitatea de fundraising a organizației; 
o Asigură reprezentarea organizației cu mediul extern – partenerii internaționali (în special în regiunea 

Balcani) și cu mediul diplomatic. 
 1997-1999 – Consilier, Departamentului de Comunicări Internaţionale şi Relaţii cu Românii de Pretutindeni, 

Administraţia Prezidenţială 
o Coordonează activitățile de organizare a procesului de comunicare între Președinție și românii din 

diaspora/presa internațională; 
o Pregătește materiale, sinteze derinvând din activitatea Departamentului; 
o Facilitează comunicarea între Departament și alți parteneri guvernamentali și neguvernamentali. 

 1994-1997 – Coordonator relații publice, Asociaţia Pro Democraţia 
o coordonează activitățile de comunicare publică și relație cu presa la nivel national; 
o sprijină filialele pentru întărirea capacității de organizare a relațiilor cu presa/a comunicării publice; 
o elaborează, alături de conducerea Asociației, strategia de comunicare publică și urmărește implementarea 

acesteia. 
 

 Educație și formare 
 ASEBUSS Romanian American School of Business, Institute for Business and Public Administration, Project 

Management Certificate (2014); 
 Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, master Afaceri Internaţionale 

şi Managementul Conflictelor (2004 – 2006); 



 Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, master Guvernanţă şi 
Dezvoltare Instituţională (2002-2004); 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, licență în Științe Politice (1999-
2002), cursuri absolvite la Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. 
 

Activitate științifică și de cercetare 
Publicații (extrase) 

 Achiziții publice sustenabile pentru eficientizarea investițiilor în România, Institutul pentru Politici Publice, 2014; 
 Condițiile și provocările procesului de adoptare a politicilor publice din România – politica de comunicare 

publică, Institutul pentru Politici Publice, 2013; 
 Serviciile publice municipale: bilanț la un an de nou mandat și provocări în contextul regionalizării, Institutul 

pentru Politici Publice, 2013; 
 The Outcomes of Structural Funds Investment during the current financial exercise – the lesson we (failed to) 

learn for 2014 – 2020, Institutul pentru Politici Publice, 2013; 
 Bilanțul activității parlamentare – seria Rapoarte de monitorizare a sesiunilor parlamentare (2004 – 2013); 
 Fondurile structurale – de la oportunitate de dezvoltare la buget de pradă, Institutul pentru Politici Publice, ed. 

2011; 
 Reacţii instituţionale eficiente în combaterea intoleranţei şi extremismului în zona  Mării Negre, Institutul pentru 

Politici Publice, 2009; 
 Harta problemelor în aplicarea legislaţiei privind accesul la informaţii de interes public în România. Studiu de caz: 

activitatea consiliilor locale, Institutul pentru Politici Publice, 2008; 
 Mecanisme şi practici eficiente pentru combaterea corupţiei în regiunea Mării Negre (studii de caz: România, 

Moldova şi Ucraina), Institutul pentru Politici Publice, 2008; 
 Accesul la informaţii de interes public – un drept fundamental şi un instrument util pentru activitatea 

profesională, Institutul pentru Politici Publice, 2008; 
 Monitorizarea manifestărilor de discriminare în mass-media, Institutul pentru Politici Publice, 2007; 
 Ghid practic pentru societatea civilă privind derularea unei campanii de advocacy la nivelul Parlamentului, 

Institutul pentru Politici Publice, 2006 
 Transparenţa instituţiilor publice, Institutul pentru Politici Publice, 2003 
 The cultural local NGOs access to public funds. Recommendations about how they could better initiate 

partnerships with the local public administration, Institutul pentru Politici Publice, Ecumest, 2002. 
 

Limbi străine 
 Engleză (nivel avansat) 
 Franceză (nivel mediu) 

 


