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Experiență profesională 
 
Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisia pentru Tehnologia Informațiilor și a 
Comunicațiilor, București, România 
Consilier                                                                                                                                             noiembrie 2021 – prezent 
• Consiliere prealabilă redactării legislației în domeniul tehnologiei informației și a tehnologiilor emergente  
• Moderarea unor grupuri de lucru cu reprezentanți ai autorităților publice și din sectorul privat 
 
Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România         
-Cercetător postdoctorand (Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, 2021-2023) 
- Cadru didactic asociat                                                                                                               octombrie 2013- prezent 
• Curs: Introduction to US Business Law în limba engleză, nivel masterat (2021) 
• Seminare: Drept Internațional Privat, anul 4 (2021) 
• Curs: Terminologie Juridică în limba engleză, anul 4 (2019-2020, 2020-2021) 
• Seminare: Dreptul Afacerilor, anul 3 și 4 (2021, 2013-2015, 2018-2019) 
 
Baroul Cluj, Cluj-Napoca, România – Cabinet individual de avocat              februarie 2013 – octombrie 2021 
• Consiliere juridică și reprezentare a clienților în litigii și negocieri contractuale în domeniile drept civil, 
drept al afacerilor, drept administrativ, dreptul muncii, dreptul concurenței  
• Opinii juridice către instituții de credit și financiare 
• Contribuție la cereri admise înaintate CJUE și CEDO 
 
American Society of International Law, Washington, D.C., SUA 
Cercetător științific - Detlev F. Vagts International Law Fellow                                  ianuarie- septembrie 2020 
• Analiza instrumentelor de drept internațional public pentru publicații subsecvente 
• Concepere si implementare de mese rotunde in domeniile drept & tehnologie, drept internațional și 
securitate internațională, securitate cibernetică  
• Dezvoltare de programe de cercetare cu implicarea unor guverne și organizații internaționale 
 
HQ NATO Airborne Early Warning & Control Force GK, Geilenkirchen, Germania  
Consilier juridic                                                                                                                      martie 2016 – octombrie 2018 
• Consiliere în chestiuni de guvernanță, contracte și achiziții, statutul forțelor armate, privilegii și imunități 
• Negociere cu parteneri din mediul privat și cooperare cu autorități publice în chestiuni de securitate 
• Identificarea riscurilor legale și consiliere juridică adaptată, redactare de rapoarte, crearea și optimizarea 
politicilor interne  
• Asistență în litigii privind conflicte de muncă ale funcționarilor internaționali 
 
HQ NATO Supreme Allied Commander Transformation, Norfolk, Virginia, SUA 
Internship                                                                                                                                         aprilie – octombrie  2015 
• Asistență pentru personalul militar în chestiuni administrative și de drept național al statului-gazdă 
• Cercetarea aspectelor relevante pentru negocierea acordurilor cu statele membre, cercetare în domeniile 
politicilor de apărare, a implementării regulilor supranaționale și a strategiilor comune 
• Redactare de rapoarte, discursuri și scrisori oficiale 
• Contribuție editorială la NATO Legal Gazette 
 
Comisia pentru Afaceri UE, Parlamentul German, Berlin, Germania  
Cercetător în Programul International Parliamentary Scholarship                      martie – septembrie  2013 
• Cercetare în domeniul dreptului european, al instituțiilor statului de drept și al politicilor de securitate 
ale statelor membre UE 
• Pregătirea ședințelor Comisiei, redactarea proceselor-verbale și a discursurilor 
• Contribuție la campania electorală a președintelui comisiei în Berlin și în circumscripția electorală 
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Ambasada României, Secția Consulară, Viena, Austria  
Internship                                                                                                                                                iulie - septembrie 2012 
• Asistență juridică pentru cetățeni români în Austria în materia dreptului internațional privat  
• Cercetare juridică în politicile Austriei și dezvoltarea cooperării României cu Austria 
 
Organizația Națiunilor Unite, UNIDO, Resurse Umane – Divizia pentru Planificare și Dezvoltare 
Internship                                                                                                                                                februarie – iunie 2012 
Demararea implementării programului SAP de training, crearea bazelor de date pentru participanții SAP, 
crearea unor mecanisme de feedback, asistare la planificarea și implementarea exigențelor de formare ale 
Organizației.   
 
SC Pekavia SRL, România 
Consilier juridic extern                                                                                                      ianuarie 2012 –ianuarie 2015 
• Redactare și negociere de contracte cu parteneri austrieci și germani din domeniul achizițiilor de 

echipamente feroviare 
• Consiliere în materia dreptului fiscal european  

 
Studii 
 
Doctorat în drept comparat al afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, România, summa cum laudae  (2019) 

• Bursă din partea Comisiei Europene: Tineri Cercetători - Dezvoltare Profesională în Contexte 
Internaționale 

 
Diplomă post-universitară de cunoștințe avansate în Drept Umanitar și Drepturilor Omului, 
Université catholique de Louvain, Belgia (2018)  
        
Diplomă de Masterat în Drept European și Drept Internațional, Universitatea Babeș-Bolyai (2012)  

• Bursă pe durata întregului an universitar la Universität Wien, Austria 
 

Diplomă de Licență în Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, România (2011)                   
   
Diplomă de Licență în Jurnalism și Științele Comunicării, linia de studiu germană, Universitatea Babeș-
Bolyai, România (2010) 

 
Competențe lingvistice 
Română - limba maternă  
Engleză – nivel C2  
 

 
Germană – nivel C2 
Franceză – nivel B2  
 

Abilități informatice 
Cunoștințe de operare Microsoft Office, aplicații de internet și intranet, cunoștințe de bază de administrare 
pagini web, SAP și SPSS.  
 
Certificări 
• International Security Certificate, Harvard Extension School (în derulare)  
• NATO Legal Adviser Course, NATO School, Oberammergau (2016) 
• Traducător și interpret autorizat (Română/Germană), Ministerul Justiției (2011)  
• Certificate in Legal English (2013), Deutsches Sprachdiplom II-te Stufe (2007)  
 

Voluntariat  
• Membră a European Law Students’ Association – ELSA (2008 –2012, în prezent alumna)  

Poziții în Biroul Național: Trezorier ELSA România (2009-2010)  
• Planificare evenimente: “TEDx Cluj”, Transylvanian International Film Festival (TIFF) și “Let’s do it, 

Romania!” (2010-2013) 
• Secretar ședință U.N. ECOSOC, Geneva, Elveția, și U.N. COPUOS, Viena, Austria (2011-2012)  
• Mentor la Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (2007-2011) 


