
1 
 

Mădălin-Cătălin Blidaru 
www.madalinblidaru.ro 

 

Poziția actuală 

10/2018 – prezent: Doctorand în relații internaționale în cadrul Școlii Doctorale a Școlii Naționale de 

Studii Politice și Administrative (SNSPA), București, Romania, cu un program de cercetare privind 

relațiile interregionale ale Uniunii Europene. Dată prognozată susținere teză: 09/2021.  

Interese de cercetare 

Politica externă a UE, procese de policymaking la nivel UE, vecinătatea UE, relații interregionale, 

organizații internaționale, guvernanță multinivel în relații internaționale 

Educație universitară 

• Masterat în studii de muncă, Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative, Romania, diploma acordată: 07/2019 

• Masterat în diplomație și negocieri internaționale, Departamentul de relații internaționale și 
integrare europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Romania, diploma 
acordată: 07/2018 

• Licențiat în relații internaționale și studii europene, Facultatea de Științe Politice, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Romania, diploma acordată: 07/2016 

Experiență profesională 

03/2020 – 07/2020 Stagiar blue book, Comisia Europeană, Directoratul General pentru Reforme 
Structurale (DG REFORM), Bruxelles, Belgia 

• Analiză de politici în domeniile guvernanței, administrației publice, statului de drept; 

• Sprijin pentru pregătirea propunerilor de proiecte de reforme structurale; 

• Contribuții la pregătirea materialelor și diseminarea cunoștințelor.  

08/2018 – 08/2019 Consilier pentru afaceri europene, Ministerul Mediului, Direcția 
Biodiversitate, București, Romania 

• Coprezidarea Grupului de lucru privind aspecte internaționale de mediu – 
biosecuritate în timpul Președinției române a Consiliului UE; 

• Pregătire, coordonare, și negociere poziții comune privind evoluțiile internaționale 
din domeniul biosecurității; 

• Reprezentare internațională în contextul Conferinței ONU privind biodiversitatea.  

09/2017 – 11/2017 Fellow, African Union – European Union Youth Plug-In Initiative, Bruxelles, 
Addis Ababa 

03/2016 – 11/2016 Delegat de tineret, Congresul Autorităților Locale și Regionale din cadrul 
Consiliului Europei 

07/2015 – 09/2015 Stagiar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Afaceri Europene 
și Relații Internaționale, București, Romania 

12/2014 – 02/2015 Stagiar, FOND Romania – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 
Dezvoltare, Romania  
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Burse 

Bursă Erasmus pentru studii, Universitatea din Bremen, Germania, 03/2018-07/2018 

Bursă, Forumul European Alpbach, Austria, 08/2017 

Bursă Erasmus pentru studii, Universitatea din Granada, Spania, 09/2014-02/2015 

 

Publicații (selecție) 

Articole de jurnal (peer reviewed, indexate) 

[EN] Blidaru, M. (2020), 'With whom we talk?' Drawing regions in 21st century Africa", in Studia 

Europaea, 65(2), 155-177, https://doi.org/10.24193/subbeuropaea.2020.2.08  

[EN] Blidaru, M. (2020), "EU’s human rights dialogues with Belarus and the developments around 

presidential elections", in Technium Social Sciences Journal, 11(1), 378-390, 

https://doi.org/10.47577/tssj.v11i1.1573  

Lucrări în publicațiile conferințelor (peer reviewed, indexate) 

[EN] Blidaru, M. (2020), “Regions and agreements. Evidence on increasing formal links between 

regional organizations”, in Proceedings of the 16th international scientific conference 

"Strategies XXI". Strategic changes in security and international relations, 16(1), 71-86, Editura 

Universității Naționale de Apărarea ”Carol I”, Romania 

Publicații de politică publică (peer-reviewed) 

[RO] Blidaru, M. (2020), “Ne pregătim pentru viitor: registrul unic voluntar pentru evidenția 

persoanelor vulnerabile”, UEFISCDI, https://uefiscdi.gov.ro/resource-824287-policy-

brief_registru-unic-persoane-vulnerabile_madalin-blidaru.pdf   

[EN] Blidaru, M. (2020), “Time to reassess the reliability of the Eastern Partnership: the need for 

segmentation and micro-regional strategies”, COST Action ENTER - EU foreign policy facing 

new realities Policy Brief, Darmstadt, Germania, 

https://foreignpolicynewrealities.eu/publications/cost-action-enter-policy-brief-no-6-

december-2020/ 

[RO] Blidaru, M. (2020), “COVID-19 și reconstrucția democrației. De la derapajele din timpul 

pandemiei la idealurile de după”, ESGA, București, http://www.esga.ro/wp-

content/uploads/2020/05/Madalin-Blidaru-Policy-Brief-Covid19.pdf  

[RO] Blidaru, M. (2019), “Impactul situației din Peninsula Crimeea în contextul acordurilor bilaterale 

sectoriale dintre România și Ucraina”, ESGA, București, http://www.esga.ro/wp-

content/uploads/2020/04/Madalin-Catalin-Blidaru-Policy-Paper.pdf 

Contribuții   

[EN] "Agenda de tineret a Inițiativei de tineret Uniunea Europeană – Uniunea Africană", Summitul 

Uniunea Europeană, Uniunea Africană 2017, Brussels, Addis Ababa, Abidjan, 

https://www.consilium.europa.eu/media/31805/au-eu-ypii-youth-agenda-english.pdf  

(contribuții în cadrul autoratului colectiv)  

Periodice și reviste 

https://doi.org/10.24193/subbeuropaea.2020.2.08
https://doi.org/10.47577/tssj.v11i1.1573
https://uefiscdi.gov.ro/resource-824287-policy-brief_registru-unic-persoane-vulnerabile_madalin-blidaru.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/resource-824287-policy-brief_registru-unic-persoane-vulnerabile_madalin-blidaru.pdf
https://foreignpolicynewrealities.eu/publications/cost-action-enter-policy-brief-no-6-december-2020/
https://foreignpolicynewrealities.eu/publications/cost-action-enter-policy-brief-no-6-december-2020/
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2020/05/Madalin-Blidaru-Policy-Brief-Covid19.pdf
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2020/05/Madalin-Blidaru-Policy-Brief-Covid19.pdf
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2020/04/Madalin-Catalin-Blidaru-Policy-Paper.pdf
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2020/04/Madalin-Catalin-Blidaru-Policy-Paper.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/31805/au-eu-ypii-youth-agenda-english.pdf
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[EN] Blidaru, M. (2021), "Turkey’s regional options in the 21st century: between the political West and 

the wider Asia", Eastern Focus Quarterly, https://www.eastern-focus.eu/2021/04/turkeys-

regional-options-in-the-21st-century-between-the-political-west-and-the-wider-asia/ 

[EN] Blidaru, M. (2020), "Another example of the environmental crisis: biodiversity loss in the 21st 

century", Pacific Council Magazine, 

https://www.pacificcouncil.online/commentary/biodiversity-loss-in-21st-century  

Baze de date 

[EN] Blidaru, M. (2021), "EU regional neighbors integration and cooperation dataset", Open Science 

Framework Repository, https://doi.org/10.17605/OSF.IO/A6SEF   

Lucrări nepublicate în lucru 

[EN] Blidaru, M., “Digital governance regimes and implications on digital rights in the Black Sea area”, 

lucrare în lucru nepublicată 

[EN] Blidaru, M., ”EU's foreign policy: a framework of analysis on asymmetries in interregional 

cooperation”, lucrare în lucru nepublicată 

Prezentări în conferințe (selecție) 

[EN] Blidaru, M. (2021). "EU's foreign policy: a framework of analysis on asymmetries in interregional 

cooperation". International Conference of Europeanists on “Europe’s Past, Present, and 

Future: Eutopias and Dystopias”. 22-25 iunie 2021. Council for European Studies (online) 

[EN] Blidaru, M. (2020), "An updated assessment of the relative strength of pro-Eurasian parties in the 

Eastern Partnership states", Conferința internațională EURINT, Centrul de Studii Europene, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 16/10/2020, Iași 

[EN] Blidaru, M. (2020), "Organisations within organisations: an inquiry into EU's membership in 

international organisations", 13th Global Studies Conference, Concordia University, 

04/06/2020, Montréal (online) 

[EN] Blidaru, M. (2020), "Regions and agreements. Evidences on increasing formal links between 

regional organizations", Conferința internațională științifică Strategii 21, Universitatea 

Națională de Apărarea ”Carol I”, 09/04/2020, București 

[RO] Blidaru, M. (2019), “Integrarea regională în Orientul Mijlociu din perspectiva politicii externe a 

Uniunii Europene în perioada de după Războiul Rece”, Conferința studențească PhiloHistorISS, 

Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, 09/11/2019, Cluj-Napoca 

Contribuții paneluri (ca invitat, selecție) 

[EN] “Nationalization and emerging tech: cryptocurrency, digital rights, and disinformation”, A Young 

Professionals’ Panel, Departamentul de Studii privind Naționalismul al Universității Central 

Europene, 07/05/2021, contribuție privind drepturile digitale, naționalizarea și fragmentarea 

spațiului digital în regiunea Mării Negre  

Cursuri de pregătire, seminare, conferințe (selecție recente, participant) 

Seminar privind transformarea digitală a sectorului public, oferit de Centrul pentru Guvernanță 

Digitală al Hertie School și Departamentul de Științe Politice și Sociale al Universității Bocconi 

(CIVICA), 27/10/2020 - 14/12/2020 

https://www.eastern-focus.eu/2021/04/turkeys-regional-options-in-the-21st-century-between-the-political-west-and-the-wider-asia/
https://www.eastern-focus.eu/2021/04/turkeys-regional-options-in-the-21st-century-between-the-political-west-and-the-wider-asia/
https://www.pacificcouncil.online/commentary/biodiversity-loss-in-21st-century
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/A6SEF
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Formare în domeniul managementului în cadrul programului “Cercetător-antreprenor pe piața muncii 

în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP)”, oferit de SNSPA și partenerii 

proiectului, 10/2019-09/2020 

Coordonare în domeniul afacerilor europene, policymaking și negocierilor europene , 10/09/2018 – 

14/09/2018 

Seminarul de tineret UE-SUA privind viitorul muncii, organizat de Comisia Fulbright în Bruxelles și 

Comisia Europeană, 04/2018 

Forumul de tineret euro-arab, ediția a VI-a privind colaborarea pentru depășirea urii, organizat de 

Consiliul Europei și Liga Statelor Arabe, Fez, Maroc, 24-29/04/2017  

Certificări 

2017 – Formator acreditat, COR 242401 

2017 – Expert accesare fonduri europene structurale și de coeziune, COR 242213 

Granturi  

Listă a granturile accesate în urma unor competiții de proiecte în domenii non-academice disponibilă 

la cerere. 

Rețele profesionale 

Council for European Studies 

Pacific Council on International Policy  

Voluntariat 

Membru al grupului de coordonare JEF Romania (Tineri Europeni Romania) 

Common Futures Conversations, Chatham House (rețea de tineret privind relațiile Europa-Africa) 

Competențe 

Competențe organizaționale: management de proiect, management al timpului și atenție la detalii, 

capacitate de monitorizare și evaluare, maparea părților. 

Competențe digitale: pachete office, ușoară învățare a sistemelor organizaționale IT, sisteme de 

management al conținutului, rețele social media și publicitate online, software de analiză statistică.   

Competențe sociale și comunicaționale: dialog intercultural, prezentări către diferite audiențe, lucru 

în medii multiculturale, multilingvistice și multireligioase.  

Competențe lingvistice 

Nativ: română 

Experiență de lucru profesională: engleză 

Experiență de lucru limitată: franceză 

Începător: germană, spaniolă 

Referințe: disponibile la cerere  

Contact  

Mădălin Blidaru 

contact@madalinblidaru.ro 
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