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DESCRIERE PERSONALĂ
Sunt licențiată a Facultății de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. La aceeași
facultate, am urmat Studiile Aprofundate (Specializarea „Drept public și privat”).
În perioada 2002-2003 am urmat și absolvit studiile postuniversitare la Facultatea
Internațională de Drept Comparat a Universității „Robert Schuman” din Strasbourg (Franța),
cu obținerea diplomelor de absolvire a ciclului I și al II-lea.
În octombrie 2014, am susținut teza de doctorat la disciplina „Drept Administrativ” la
Facultatea de Drept din cadrul Universității București.
Sunt absolventă a multor cursuri de formare și de specializare în domenii diverse,
realizate în țară și în străinătate: absolvirea cursurilor organizate de Institutul de Federalism
al Universității din Fribourg (Elveția); absolvirea cursurilor organizate de Pôle Universitaire
Européen et du Languedoc-Roussillon (Montpellier, Franța); obținerea diplomei aprofundate
de limbă franceză, acordate de Comisia Națională din Ministerul Educației Naționale, de
Învățământ Superior și de Cercetare din Franța; absolvirea cursului de „Manager de
proiect“, cu obținerea diplomei aferente acestei calificări; absolvirea cursului de “Formator
de Formatori“, cu obținerea diplomei corespunzătoare.
Experiența mea profesională vizează activitatea didactică în domeniul universitar
(peste 17 ani), precum și în domeniul formării profesionale în administrația publică (peste
10 ani).
Activitatea de cercetare s-a concretizat în elaborarea de: lucrări de specialitate
publicate la edituri prestigioase; articole publicate în reviste de specialitate din țară și din
străinătate (peste 40 de articole și recenzii, dintre care 4 articole ISI); numeroase comunicări
științifice, susținute în cadrul unor conferințe internaționale din țară și din străinătate.
Mă simt onorată să fac parte din echipa de formatori cu care colaborează Faxmedia.
Vă aștept la cursuri pe toți cei care doresc să se perfecționeze! Fiecare întâlnire cu
dumneavoastră reprezintă o provocare, care ne conferă tuturor o experiență neprețuită!

