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Rezumatul experienței profesionale: 

Licențiată în urbanism, specializată în amenajarea teritoriului și dezvoltare regională, în prezent 
doctorand al SDU, cu tematica guvernanței complexe pentru planificare strategică integrată la nivel 
metropolitan.  

Activez de peste 6 ani în mediul privat, atât pentru orașe cât și în proiecte internaționale de cercetare 
aplicată și cooperare transnațională. Am lucrat la strategii integrate de dezvoltare urbană pentru 
orașele mici și mijlocii și zone metropolitane din UE, planuri de mobilitate urbană durabilă, strategii 
sectoriale / Smart City. Scriu și implementez proiecte în consorțiu internațional finanțate prin FP7, 
Horizon2020, Interreg și recent Urban Innovative Actions, pe teme de actualitate precum soluții 
bazate pe natură, strategii și proiecte smart cities, monitorizare integrată teritorială, patrimoniu, ș.a. 

Sunt de asemenea consultant in-house ISOCARP și expert tematic URBACT, pe temele guvernanță 
locală și planificare strategică urbană. 

 

Scrisoare de intenție privind candidatura: 

APUR a reușit, cu precădere în ultimii ani, să aducă împreună specialiști în domeniul urbanismului și 
AT și să formeze o masă critică într-un domeniu prea puțin cunoscut la nivel național. Ca ONG, are de 
asemenea avantajul flexibilității (și astfel oportunitatea poziționării ca o organiație de tip catalizator), 
și reprezentativitatea, respectiv capacitatea de a susține interesele membrilor și a crește gradul de 
conștientizare asupra problematicilor ce guvernează dezvoltarea orașelor și regiunilor românești.  

Asociația are însă nevoie de instrumente mai bune, și mai diverse, care să îi permită să devină o 
organiație-fanion la nivel național. Pentru aceasta este nevoie atât de expunere, cât și de o constanță în 
implementarea de evenimente și proiecte care să aducă activitatea profesională a urbaniștilor mai 
aproape de înțelegerea publică.  

Cred că experiența proprie în domeniul planificării urbane și regionale, în organizarea și facilitarea de 
ateliere de lucru și conferințe internaționale pe tematici relevante profesiei, precum și legăturile cu actori 
și organizații profesionale la nivel european pot fi un sprijin pentru creșterea profilului APUR.  

În calitate de membru în Consiliul Director, pot contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivelor 
organizației prin internaționalizare, comunicare, organizarea de evenimente de profil (școli de vară, 
ateliere, conferințe ș.a.),  identificarea de noi oportunități și încheierea de parteneriate de cooperare. Îmi 
ofer astfel abilitățile și disponibilitatea de a mă implica activ în viitorul Asociației Profesionale a 
Urbaniștilor din România. 

  


