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  Ana Mereacre 

Experiență profesională 

04/2021 – Prezent 

Consilier parlamentar – Grup parlamentar • Senatul României 

- Coordonarea activității Grupului parlamentar; 
- Coordonarea grupurilor de lucru pe domenii specifice comisiilor din Parlament; 
- Participarea la luarea deciziilor legate de buna desfășurare a activității Grupului 
senatorial; 
- Elaborarea și redactarea studiilor, analizelor, punctelor de vedere și a altor materiale 
privind inițiativele legislative și proiectele de lege necesare susținerii activității 
Senatorilor; 
- Elaborarea de comunicări și puncte de vedere specifice activității parlamentare; 

11/2018 – 03/2021 

Consilier – Cabinet parlamentar • Circumscripție electorală 43 - Diaspora • Senat 

- Coordonarea campaniilor și proiectelor organizate în cadrul biroului parlamentar, 
destinate românilor din Diaspora; 
- Gestionarea activităților aferente Comisiei românilor din afara țării și Comisiei de 
Politică Externă; 
- Organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde, întâlniri de lucru și alte 
evenimente ce țin de politica externă sau de situația românilor din străinătate; 
- Urmărirea procesului legislativ, scrierea proiectelor de lege și a amendamentelor; 
- Comunicarea cu instituțiile statului în vederea soluționării sesizărilor și problemelor 
întâmpinate de către românii din străinătate; 
- Formularea întrebărilor și interpelărilor către Guvern; 
- Scrierea comunicatelor de presă; 
- Activitate de mentorat pentru stagiari; 
- Monitorizarea presei naționale și internaționale. 

Membru în Biroul electoral de circumscripție 43, pentru cetățenii români cu 
domiciliul sau reședința în afara țării • Alegerile europarlamentare (2019) • Alegerile 
prezidențiale (2019) • Alegerile parlamentare (2020) 

- Asigurarea bunei organizări și desfășurări a alegerilor în străinătate. 
- Examinarea respectării prevederilor legale în fiecare etapă electorală: înregistrare 
candidaturi și liste susținători, organizare secții de votare, rezolvare întâmpinări și 
contestații, emitere Decizii și Hotărâri, distribuire mandate conform rezultatelor 
alegerilor. 

04/2013 – 06/2021 

Expert Evaluator ARACIS pentru evaluările externe • ARACIS • România 

Evaluarea programelor de licență, de master și de doctorat din domeniul studiilor 
efectuate sau adiacente (Științe Politice, Relații Internaționale, Studii de Securitate, 
Sociologie), din cadrul universităților din România, în vederea Autorizării de 
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funcționare, Acreditării, Schimbării de calificativ sau Evaluării periodice a programului 
de studiu. 
 
07/2015 – 12/2016 

Consultant financiar bancar • ING Bank • București 

- Acordarea de consultanță financiară și de servicii și produse bancare persoanelor 
fizice și juridice; 
- Identificarea nevoilor și soluțiilor financiare optime, corespunzătoare fiecărui client; 
- Gestionarea portofoliului de clienți. 
 
05/2014 – 06/2014 

Stagiar • Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă • Varșovia (Polonia) 

- Elaborarea, redactarea și arhivarea documentelor; 
- Promovarea intereselor Republicii Moldova în cadrul diverselor evenimente; 
- Întocmirea corespondenței diplomatice; 
- Monitorizarea presei poloneze și a celei internaționale și efectuarea retrospectivei 
săptămânale a știrilor; 
- Participarea la conferințe, prelegeri, dezbateri și alte evenimente publice ce vizau 
spațiul Europei de Est și redactarea notelor informative și a rapoartelor descriptive. 

02/2012 – 08/2013 

Student Reprezentant în Consiliul Academic • Universitate Ștefan cel Mare • 
Suceava 

- Elaborarea politicilor educaționale și de tineret; 
- Reprezentarea drepturilor și intereselor studenților; 
- Participarea regulată la ședințele Consiliului Academic, în vederea discutării unor 
politici, necesități și probleme ale studenților; 
- Implicarea în organizarea activităților din cadrul facultății și universității. 

Educație și Formare 

10/2016 - Prezent, SNSPA, București 
Doctorat în Științe Politice și Relații Internaționale 
 
Tema cercetării: Europa de Est între NATO și Rusia. Provocări de Securitate la Marea 
Neagră. 
Coordonator: Prof. univ. Dr. Mihail E. IONESCU 

 
10/2014 – 06/2016, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București 
Master în Relații Internaționale 
 
Lucrare de Disertație: Repoziționări pe Flancul Estic al NATO în contextul crizei din 
Ucraina. Cazul țărilor baltice.  
Coordonator: Conf. Dr. Armand GOȘU; Notă: 10. 
 
10/2013 – 07/2014, Universitatea Cardinal Stefan Wyszynski, Varșovia (Polonia) 
Program Erasmus - Științe Politice 
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10/2011 – 07/2014, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 
Program de Licență în Științe Politice 
 
Lucrare de Licență: Marketing și Comunicare Politică în campanie electorală. Analiza 
campaniilor prezidențiale din 2012: Barack Obama vs. Vladimir Putin.  
Coordonator: Conf. Dr. Dan Ioan DASCĂLU; Notă: 10. 
 
11/2017 – 08/2018, Udacity & Google 
Bursă de studiu Google: Front - End Web Developer 
HTML, DOM, CSS, JavaScript;  

Competențe personale 

Limba maternă: Română 
Limbile străine: Engleză (B2), Rusă (B1). 

Comunicare 

Abilități de comunicare interpersonală, organizațională, politică și publică, dobândite 
în urma activităților desfășurate atât la locul de muncă, cât și în cadrul proiectelor 
coordonate sau a activităților la care am luat parte de-a lungul timpului.  

- Crearea de conținut online și print: articole, postări, comunicate de presă, broșuri 
informative, prezentări etc.; 
- Promovarea conținutului prin intermediul platformelor digitale; 
- Gestionarea unei pagini web și a canalelor de socializare; 
- Planificarea și implementarea activităților de formare și instruire a unui grup de 
persoane; 
- Gestionarea și soluționarea conflictelor prin dialog și medierea părților. 

Leadership  

Experiență de coordonare a unor proiecte și campanii cu scopul de a informa un 
public cât mai numeros și de a implica voluntar un număr cât mai mare de oameni în 
acțiunile întreprinse. Experiență de coordonare a unor grupuri mari de persoane. 

- Scrierea strategiei și elaborarea planului de implementare; 
- Gestionarea resursei umane implicate; 
- Gestionarea bugetului; 
- Implementarea acțiunilor conform calendarului stabilit; 
- Raportarea rezultatelor. 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


