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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE "ACAD. ANDREI RĂDULESCU" BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

Bursier doctorand în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 06.2014 – 09.2015  

• Cercetare juridică în domeniul dreptului internațional public; 

• Elaborarea unor  articole în domeniul dreptului internațional public; 

• Participarea la conferințe de specialitate 

• Dezvoltarea unei lucrări finale cu titlul: “Răspunderea pentru crima de agresiune. Noi forme de agresiune – războiul 

cibernetic.” 

CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ 

Stagiar/Voluntar în cadrul departamentului Relații Internaționale și Drept Umanitar  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

12.2012 – prezent 

 

• Diseminarea Dreptului Internațional Umanitar (DIU) ; 

• Traduceri și adaptări ale unor brosuri, manual și politici interne; 

• Participarea în calitate de trainer la diferite proiecte implementate de Crucea Roșie Română: 

o Tinerii - actori ai schimbării – trainer valori umanitar 

o Explorarea Dreptului Umanitar – trainer drept internațional umanitar 

o E.D.U.Cafe – trainer valori umanitare și drept internațional public 

• Participarea în calitate de trainer din partea Crucii Roșii Române la o serie de cursuri de perfecționare pentru ofițeri 

NATO organizate de Universitatea Națională de Apărare   

• Organizarea și găzduirea unor întâlniri lunare (EDUCafe) ce au drept scop promovarea dreptului internațional umanitar și 

a valorilor umanitare ; 

• Participarea și scrierea minutei la o serie de întâlniri din cadrul procesului de Evaluare și Certificare a Capacității 

Organizaționale; 

• Pregătirea unor documente pentru întâlnirile Comitetului de Direcție și a Adunării Generale; 

• Asistarea la dezvoltarea proiectului Cercetare DIU Cutumiar – Practica României; 

• Asistarea la organizarea taberei Tinerii – actori ai schimbării – iunie 2013; 

• Crearea de elemente grafice pentru proiectele implementate de departamentul Relații Internaționale și Drept Umanitar in 

perioada 12.2012 – 06.2014 (brosuri, postere, tricouri, bannere, flyere, newsletter, etc) ; 

 

BIROUL DE LEGĂTURĂ AL ROMÂNIEI ÎN KOSOVO 

Stagiar  
PRISTINA, KOSOVO 

02.2012 – 08.2012 

• Asigurarea legăturii cu organizațiile internaționale din regiune (EULEX, KFOR, OSCE etc.), misiunile diplomatice și 

cetățenii români aflați în Kosovo; 

• Analizarea situației politice, economice, sociale și de securitate din Balcani, în special din provincia Kosovo; 

• Conceperea și elaborarea documentelor pentru informarea Centralei Ministerului Afacerilor Externe și a altor instituții 

competente cu privire la aspecte importante referitoare la situația din Kosovo, în conformitate cu dispozițiile primite de la 

șeful misiunii; 

• Participarea individuală, sau împreună cu șeful misiunii, la întâlniri oficiale cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice 

aflate la Priștina și ai altor organizații și instituții internaționale prezente în Kosovo (EULEX, OSCE, UNMIK, UNDP); 

• Participarea la reuniunile organizate de Biroul de Legătură al Comisiei Europene în Kosovo cu șefii de misiuni 

diplomatice, la conferințe, recepții, și la alte activități organizate de diferite instituții internaționale prezente în regiune; 

• Întreprinderea unor activități specifice pe linie de secretariat, administrativ și logistic. 

UBISOFT ROMÂNIA 

Quality Control  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

06.2009 – 06.2010 

• Testarea produselor dezvoltate de Ubisoft Entertainment sau ale unor compani terțe ce contractau serviciile studioului de 

testare; 

• Raportarea erorilor descoperite folosind instumentele specife testării ( JIRA); 

• Crearea și administrarea documentelor necesare testării; 

• Redactarea rapoartelor zilnice și săptămânale; 

• Coordonarea unor teste și a echipei de testare. 

 

EDIPRESSE A.S. 

Redactor colaborator/Redactor Computer Bild, Elle Deco  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

07.2007 – 12.2008 

• Culegerea informațiilor si redactarea materialelor în domeniul IT&C și design interior; 

• Traducerea, adaptarea și redactarea unor articole și stiri din domeniul IT&C și design interior; 

• Participarea la conferințe și evenimente de lansare; 

• Informarea cu privire la cele mai noi tehnologii apărute; 
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• Menținerea relațiilor permanente cu reprezentanții companiilor și cu cei ai instituțiilor din domeniu; 

• Redactarea și actualizarea site-ului revistei Computer Bild România. 

 

EDUCAȚIE 

Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept 
Doctorand în Drept Internațional Public cu teza Atacul cibernetic – O nouă formă de 

Agresiune în dreptul internațional 

București, România 

2017 

Teza de doctorat cu are drept obiective:  

• Delimitarea conceptului de infracțiune informatică de cel al atacurilor informatice și găsirea dreptului aplicabil fiecărei 

situații în parte; 

• Identificarea evoluției procesului de definire a crimei de agresiune și a actului de agresiune în general; 

• Definirea și identificarea atacurilor cibernetice în general; 

• Identificarea normelor de drept aplicabile atacurilor cibernetice; 

• Identificarea situațiilor în care recurgerea la folosirea atacurilor cibernetice poate duce la declanșarea unui conflict armat; 

• Identificarea și analizarea efectelor atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice aparținând statelor; 

• Identificarea cazurilor în care recurgerea la folosirea atacurilor cibernetice poate atrage răspunderea statelor, 

organizațiilor internaționale și răspunderea penală individuală. 

 

Institutul Diplomatic Român 
Politică externă și diplomație – Certificat de absolvire 

București, România 

Aprilie 2013 

Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept 
Master în Drept Internațional și European 

București, România 

Iunie 2012 

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept 
Licențiat în Drept 

București, România 

Iulie 2011 

 

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT  

HOSPICE Casa Speranței 

 
BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

2015 – prezent 

• Sprijin logistic pentru Maraton București 2015, Sky Run 2016, Semi-maratonul București 2016 

Asociația POLITEIA 

 
BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

2014 – prezent 

• Realizarea materialelor grafice ale asociației: 

o Raport Anual 2015 – concept și executare; 

o Campanie 2 și 20%  - concept și executare; 

o Cărți de vizită, pliante, broșuri, postere,  imagini pentru campanii de social media, felicitări etc. - concept și 

executare; 

• Sprijin pentru elaborarea contractului de voluntariat și a fișei voluntarului. 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

O bună stăpânire a programelor Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Premier, 

Microsoft Word, Microsoft Power Point;  

Cunoștințe nivel mediu HTML, CSS, Wordpress, Woocommerce. 

Curs de Drept Internațional Umanitar organizat de Institutul Internațional de Drept Umanitar – San Remo, Italia/Geneva, Elveția – 

iulie 2014 

Participarea în calitate de cercetător în cadrul proiectului “Cercetare Drept Internațional Cutumiar” derulat de Crucea Roșie 

Română în parteneriat cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii decembrie 2013 – iunie 2014 

Curs de prim ajutor organizat de Crucea Roșie Română Filiala Sector 1 – Mai 2013  

Participarea în calitate de membru al juriului în cadrul Concursului de Drept Internațional Umanitar și Dreptul Refugiaților  

„Nicolae Titulescu” – 2014, 2015; 

Participarea în calitate de organizator al Concursului de Drept Internațional Umanitar și Dreptul Refugiaților „Nicolae Titulescu” 

– 2011, 2012, 2013  

Electronic Hostile Environment Security Training (eHEST) Certificate 



Stagiu de pregătire în cadrul departamentului Drept Internațional și Tratate al MAE – iulie 2014; 

Limbi străine: Fluent în Engleză și Română (maternă) 

 


