
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Specialist comunicare 
Ministerul Transporturilor/Metrorex [ 01/2015 – În curs ] 

 Redactarea de comunicate de presă
Redactarea răspunsurilor la solicitările transmise de jurnaliștii acreditați
Realizarea rapoartelor de monitorizare de presă
Organizarea de evenimente/vizite de documentare
Asigurarea conținutului pentru pagina de Facebook

Expert organizare evenimente hub 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării [ 
01/03/2020 – În curs ] 

Organizarea și pregătirea evenimentelor din cadrul proiectului Policy Accelerator Hub (meetup,
Cafeneaua de Inovare, workshop-uri)
Elaborarea și redactarea rapoartelor post eveniment
Actualizarea paginilor de social media ale proiectului
Promovarea evenimentelor

Redactor 
Agenţia de presă Mediafax [ 01/2014 – 12/2014 ] 

 Redactarea de articole, sinteze, analize privind evoluțiile din Republica Moldova, tematica de afaceri
europene și politică externă de actualitate

Senior editor 
CursdeGuvernare.ro [ 05/2013 – 08/2013 ] 

 Realizarea de articole, interviuri, sinteze, analize pe tematica de afaceri europene de actualitate
Participare la conferințe pe teme de afaceri europene organizate la Reprezentanța Comisiei Europene
Administrarea conținutului editorial al website-ului www.cronicaeuropeana.ro
Asigurarea conținutului pentru pagina de Facebook  

Manager de proiect 
Fundatia PanEuropa [ 11/2011 – 03/2013 ] 

Adresă: Bruxelles 

 Organizarea de conferințe, dezbateri, evenimente pe tematica europeană de actualitate la
Parlamentul European
Participarea la dezbateri, conferințe organizate la Comisia Europeana, Parlamentul European,
Consiliul European privind tematica europeană de actualitate
Redactarea de rapoarte/sinteze privind politicile europene referitoare la Republica Moldova și țările
din Balcani  

Luminița Bogdan 
 

 

 

(+40) 0730190762 

E-mail: luminitabogdan@yahoo.co.uk 

Adresă: (România) 
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◦ 

◦ 

mailto:luminitabogdan@yahoo.co.uk
http://www.cronicaeuropeana.ro


Reporter 
Agenţia de presă NewsIn [ 09/2009 – 11/2011 ] 

Redactarea de articole, analize și interviuri privind tematica de afaceri europene si politică externă
Realizarea de articole, analize și interviuri privind evoluțiile de actualitate din Republica Moldova și
Balcani
Realizarea de interviuri cu membri ai corpului diplomatic acreditat la București

Redactor 
Cotidianul Adevărul [ 07/2007 – 06/2009 ] 

  Realizarea de articole, analize și interviuri privind evolutiile din Republica Moldova, articole pe teme
de politică externă si afaceri europene de actualitate; 
Corespondent Serbia – Kosovo; Corespondent Bosnia și Herțegovina; Corespondent Republica
Moldova 

Redactor 
Cotidianul Gardianul [ 05/2006 – 07/2007 ] 

 Realizarea de articole, analize și interviuri privind evoluțiile din Republica Moldova, tematica de
politică externă și afaceri europene de actualitate;
Noiembrie 2006 – corespondent Republica Moldova/Transnistria   

Redactor 
Cotidianul Naţional [ 05/2002 – 05/2006 ] 

 Redactarea de articole, interviuri și analize pe teme de politică externă și afaceri europene de
actualitate  

Redactor 
Cotidianul Cronica Română [ 01/1999 – 05/2002 ] 

Redactarea de articole, interviuri si analize pe teme de politică externă și afaceri europene de
actualitate  
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◦ 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Doctoranda 
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative [ 10/2015 – În curs ] 

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE - ARTICOLE PUBLICATE

Participant la workshop-ul „Trasnistria: formatul problemei și posibile soluții”, în cadrul conferinței
internaționale “Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate”, organizată de
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 27-29 mai 2016
Publicații: “Transnistria in the new regional context: cooperation between Republic of Moldova and Ukraine
in strengthening the border”, publicat în revista “Studia Securitatis”, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu,
2016: http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/wp-content/uploads/2016/07/1.2016.pdf
BOOK REVIEW Constantin Vasile Țoca, Anatoliy Kruglashov and Zsolt Radics (editors). 2015 Border
Cities in Europe. Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies “Jean Monnet” European
Centre of Excellence, University of Oradea, University of Debrecen, volume 19, spring, Oradea
University Press, 261p, ISSN 2247/8450, publicat în revista Europolity: http://europolity.eu/wp-
content/uploads/2016/07/Vol.-10.-No.-1.-2016-editat.139-142.pdf
20.02 – 20.05 2018, bursier Erasmus la Academia de Administrare Publica, din Republica Moldova
Februarie 2018, participant la conferința internațională “Contribuția tinerilor cercetători la
dezvoltarea administrației publice”, organizată la Academia de Administrare Publică din Chișinău,
unde am susținut o prezentare despre conflictul transnistrean și implicațiile asupra procesului de
integrare europeană a Republicii Moldova http://www.aap.gov.md/ro/news/
conferin%C8%9B%C4%83-interna%C8%9Bional%C4%83-tinerilor-cercet%C4%83tori

Capitole publicate în volumul “Structures of Interconnectivity in the EU's Neighbourhood: Main factors
That Shaped the Implementation of the ENP - A Handbook”, 2018, Tritonic, Bucharest
The European Neighbourhood Policy (ENP) 2011-present (Luminița Bogdan, Miruna Butnaru-
Troncotă, Ana Maria Costea)
Interactions with regional powers: EU relations with Turkey
Interactions with Partner states: Eastern Europe :The EU relations with Moldova: institutional
framework, regional framework, cooperation- institutional reform, Transnistria frozen conflict, AA,
way ahead
The EU relations with Ukraine: institutional framework, regional framework, cooperation institutional
reform, Ukrainian crisis, AA, way ahead
The EU relations with Belarus: institutional framework, regional framework, cooperation institutional
reform, way ahead
Interactions with partner states: Middle East and North Africa: The EU relations with Algeria:
institutional framework, regional framework, cooperation institutional reform, way ahead
The EU relations with Morocco: institutional framework, regional framework, cooperation-
institutional reform, way ahead
The EU relations with Palestine: institutional framework, regional framework, cooperation-
institutional reform, way ahead
The EU relations with Tunisia: institutional framework, regional framework, cooperation- institutional
reform, refugee crisis, way ahead
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http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/wp-content/uploads/2016/07/1.2016.pdf
http://europolity.eu/wp-content/uploads/2016/07/Vol.-10.-No.-1.-2016-editat.139-142.pdf
http://europolity.eu/wp-content/uploads/2016/07/Vol.-10.-No.-1.-2016-editat.139-142.pdf


engleză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ C1  CITIT C1  SCRIS C1  

EXPRIMARE SCRISĂ C1  CONVERSAȚIE C1  

franceză 
COMPREHENSIUNE ORALĂ C2  CITIT C2  SCRIS C2  

EXPRIMARE SCRISĂ C2  CONVERSAȚIE C2  

Cercetator 
Centrul de Excelenţă Jean Monnet “Structures of Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood” [ 03/2016 – 
10/2018 ] 

Analizarea strategiilor UE cu privire la Politica de Vecinătate
Monitorizarea și analizarea evoluțiilor recente din țările incluse în Politica de Vecinătate  și în special a
statelor din Parteneriatul Estic și din zona Caucazului

Asistent de proiect - Centrul de Excelență Jean Monnet “În interior și în exterior" 
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative [ 10/2015 – 10/2018 ] 

 Analizarea strategiilor UE cu privire la managementul frontierelor în Republica Moldova și Ucraina
Analizarea evoluțiilor interne din Republica Moldova/Transnistria și Ucraina
Organizarea conferințelor, dezbaterilor, cu privire la problematica gestionării frontierelor în Ucraina,
Republica Moldova, România
Actualizarea site-ului proiectului și a paginii de Facebook 

Masterat "Diplomatie si Negocieri Internationale" 
Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative [ 2013 – 2015 ] 

Disertația cu tema "Mecanismul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean"

Filologie 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti [ 10/1998 – 06/2001 ] 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Competențe de comunicare și interpersonale 

 Competențe de comunicare în echipă, dobândite prin experiența profesională
Competențe de comunicare dobândite în urma participării la conferințe, dezbateri

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Competențe dobândite la locul de muncă 

 Capacitatea de adaptare, de comunicare, de creativitate, dobândite atât din activitatea de specialist
comunicare, cât și din cea de jurnalist
Capacitatea de autodezvoltare personală (prin studiu personal și participarea la conferințe)

ALTE COMPETENȚE 

Alte competențe 

 Capacitatea de a lua decizii
Capacitatea de coordonare
Capacitate de analiză și organizare 
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