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Noiembrie 2016- 
actual 

 
Lector de drept al Uniunii Europene 
Catedra de Drept, Facultatea de Științe Politice și Drept, Universitatea 

„Aleksander Moisiu”, Durres 

Prelegeri, redactare elaborarea curriculum-ului, expert în proiect bazat pe 

cercetare, organizator club tineri avocați 

 

Octombrie 2019-actual Lector extern de drept al Uniunii Europene 

Departamentul de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea din Tirana 
 

Aprilie 2021 - Mai 2021 Consultant local privind cadrul legal pentru alegerile din Albania 

din 2021 
ENEMO Rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor 

 
Septembrie 2020 – Martie 2021       Expert juridic în elaborarea manualului „Instanțele virtuale din Albania”, SOROS 
Albania 

 
Decembrie 2019 - actual Expert/instructor ocazional în abilități de viață pentru program și guvernare 

pentru tineret,Salvați Copiii Albania 

 
Februarie 2019 - Noiembrie 2019 Coordonator de proiect la Asociația „Gen, pace și securitate” 

Coordonarea proiectului „Rezoluția 1325, drepturile femeii de la concept la 

realitate”, finanțat de ONU Femei 

 
Ianuarie 2017-Decembrie 2018 Expert juridic AIESD „Institutul Albanian de Dezvoltare a Sistemului Electoral” 

Cercetarea și elaborarea propunerii legale pentru referendumuri locale în Albania 
 

Noiembrie 2016 - actual Asociat de cercetare la Studio D 
Coordonarea/consilierea programului de cercetare privind legislația UE și 
guvernanța publică 

Ianuarie - Decembrie 2017 Delegat Tineret 

Congresul Autorităților Locale și Regionale, Consiliul Europei, 

Strasbourg Reprezentant albanez pentru proiecte de tineret în 

Europa 

 

Iulie 2014 - Mai 2016 Expert juridic 
Sector Proceduri de Recrutare, Directorul Politicii de Recrutare, Departamentul 
Administrației Publice, Cabinetul Primului Ministru 
Șeful Comisiei de Recrutare, elaborarea politicii și legilor privind ocuparea 

forței de muncă în serviciul public, coordonarea cu ministerele de resort și 

instituțiile publice pentru angajarea în serviciul public 

 
 

Aprilie – Iunie 2014 Consultant Juridic – Coordonator Proiect 
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Clinica de Drept, Programul JuST, USAID Albania 
Coordonarea activităților între Facultate și alte părți interesate, consilier juridic 
pentru 
cazuri juridice practice, organizarea de instanțe discutabile și redactarea modelelor 
de legi 

 
Ianuarie 2014 - Decembrie 2014 Consilier juridic/Monitor al drepturilor 

omului Comitetul Albanez Helsinki 
Monitorizarea drepturilor omului la sistemul penitenciar din Albania, 

consultanță juridică pentru caz rezolvarea problemelor cercetarea si 

intocmirea  Raportului  Anual  pentru  Sistemul Penitenciar 

 
Septembrie 2013 - actual Trainer ocazional/consultant juridic pentru Departamentul Politici pentru Tineret 

și Dreptla Children TodayCentre „Consolidarea participării colegilor la luarea 

deciziilor”, „Turismul prietenos copiilor în zonele transfrontaliere” , 

„Imputernicirea femeilor în luarea deciziilor locale”, elaborarea și cercetarea 

Turismului prietenos copiilor (manual transfrontalier) 

EDUCAȚIA çI 
INSTRUIRE 

PhDUniversitatea Națională de Științe Politice și Studii Administrative, SNSPA, 
Facultatea de 

Octombrie 2019 – Septembrie 
2022 

Administrație Publică, Departamentul de Drept, România. „Inițiative locale și 

regionale în dreptul Uniunii Europene și abordarea juridică albaneză pentru 

referendumurile locale”; Schimb Erasmus la Universitatea Charles, Facultatea de 

Științe Sociale, Institutul de Studii Politice 

 

2012-2014 Master în drept public (cu distincție),Departamentul de Drept Public, 

Facultatea de Drept, Universitatea din Tirana 
 

2009-2012 
 

2005 - 2009 
 

Martie 2019 
 

 
18 - 21 Decembrie 

2018 
 
 

Octombrie 
2018 

 
 

19 - 24 Martie 2018 
 

 
18 -23 Septembrie 2017 

 
 

24 - 27 Noiembrie 2015 
 
 

20 Septembrie 2013 
 

 
Ianuarie 2012 

 
 

Noiembrie 2011 
 
 

Licențiat în Drept,Facultatea de Drept, Universitatea din Tirana (avg. 9,8) 
 

Certificat de maturitate, Liceul Ismail Qemali, Medalie de Aur acordată 
 

Tfiecare mobilitate la Universitatea din Galati, Romania, in cadrul programului 
Erasmus + program de schimb 

 
Seminar de formare „Comemorarea după al Doilea Război Mondial și drepturile 

omului”, organizat de Consiliul Europei, Tineretul Național al Rusiei, Moscova, 

Rusia 

 
Seminar „Exodul creierelor, câștigul creierelor”, organizat de Consiliul Europei – 

Asociația Cardului European de Tineret, Zagreb, Croația 

 
Programul Tinerilor Profesionişti „Europa regiunilor”, organizat din Europa Unită, 
Budapesta Ungaria 

 
YouthPass „Dialog structurat în Comitetul pentru tineret pentru viitor”, Erasmus+, 
Napoli, Italia 

 
Curs de formare „Educația globală pentru multiplicatori de tineret”, în cadrul celei 

de-a 18-a ediții Universitatea pentru Tineret și Dezvoltare, Mollina, Spania 

 
Workshop „Comunicare scrisă și raportare în limba engleză”, Școala Regională 
ReSPA de Administrație Publică și British Council 
 
Training „Asistență tehnică pentru administrația publică locală pe documente 
electronice”, organizat de ASPA și SOROS, Tirana,Albania 
 
Training „Crima Organizată”; organizat de European Law Students Association 
(ELSA) Tirana, Albania 
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COMPETENTE PERSONALE 
Mamă

 albane

z limbă(e) 

Alte limbi) 
Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 
Italiană  

 
Basic

 
                                            Spaniolă     Basic 

 
Bune abilități de comunicare, abilități de vorbire în public dobândite prin experiența mea ca 

lector, abilități multiplicatoare de comunicare cu diverse părți interesate dobândite 
prin participarea la 
diferite evenimente naționale și internaționale 

 

• Leadership (responsabil în prezent pentru o echipă de 100 de studenți pentru 
activitățile Clubului Tinerilor 

Abilități de comunicare 
 
 
 

Organizatoric / 
Abilitati 

manageriale 
 
 
 
 
 

Abilități 
digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADIŢIONAL 

INFORMAȚIE 

 
Publicații 

 
Mai 2022 

Avocați) 
• Operațional (coordonează în prezent proiectul bazat pe cercetare la 

Departamentul de Drept) 
 

• Rezolvarea problemelor complexe (abilități operaționale cu diferite părți 
interesate) 

• Colaborativ (capabil să lucreze în echipă, oferind rezultatele așteptate)  
• Cântând la instrument de vioară  

EXCELENT 
ABILITĂȚI 
DIGITALE 

 

informație 
prelucrar
e 

Comunicare Conţinut 
creare 

 
Siguranță 

Problemă 
rezolvarea 

 
Utilizator 
independent 

Independ
ent 
utilizator 

Independent 
utilizator 

 
Independe
nt 
utilizator 

Independent 
utilizator 

CERTIFICAT ISSETTI 
COMPETENȚE 

   Bună cunoaștere a suitei de birou (procesor de text, foaie de 

calcul, software de prezentare) 

Bună stăpânire a software-ului de editare foto 
Bună stăpânire a aplicațiilor care facilitează comunicarea 

 
 
 
 
 
 
 

Inițiative locale și regionale, o dimensiune vagă a democrației Uniunii 
Europene, CARTE 

Tesuri academice IELTS 2012 t 

ÎNŢELEGERE SPEAKI 
NG 

SCRIS 

Ascultare Citind Vorbit 
interacţiune 

Vorbit 

producție 
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A șasea conferință științifică internațională: „Statul, societatea și dreptul: provocările de astăzi și perspective pentru  
mâine”, 11 aprilie 2022, Durrës, ISBN 978-9928-4714-2-
0,https://www.uamd.edu.al/wpcontent/uploads/2021/05/Book-of-Proceedings-Sixth-International-Scientific-
Conferece-April-2022-FSHPJ.pdf 

 
Mai 2022 Luarea deciziilor Uniunii Europene pentru pandemiile covid19: între limitări și 
soluții inteligente pentru securitatea și procesul de integrare din Balcanii de Vest CONFERINȚA ȘTIINȚIFICATĂ 

INTERNAȚIONALĂ, Facultatea de Științe Politice și Drept, Departamentul de Administrație Publică, 20 MAI 2022, 

Departamentul de Administrație Publică, Facultatea de Științe Politice și Drept, Universitatea „Aleksandër Moisiu”, 

Durrës și, Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea Côte D'Azur, Nisa, Franța, organizează: Conferința 

științifică internațională „Securitatea în Balcanii de Vest”, PROCEDINGS BOOK,https://www.uamd.edu.al/wp-

content/uploads/2021/05/NEW.-PROCEEDINGS-BOOK- KONFERENCA-20-MAJ-2022-ME-TABLE-OF-CONTENT- 

1.pdf 

 

    Noiembrie 2021 Atitudinea instituțiilor Uniunii Europene față de inițiativele regionale și locale, AJLG 
hârtie, București România (copie hârtie pe bibliotecă SNSPA) 

 
13-14 Mai 2021      Recrutarea administrației publice în Albania conform standardelor UE”, articol 
publicat https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=979484 , în cadrul Conferinței internaționale „Viitorul dreptului 
muncii după coronavirus”, organizată de Asociația pentru Studierea Relațiilor Profesionale de Muncă 

 
              Martie 2021                Simpozionul OLA „Puterea dreptului UE în legislația albaneză la nivel local și regional 
            dezvoltare” (versiunea pe hârtie la Universitatea din Lille), Volum Schimbări democratice și electronice în acțiunea 
            public locală în Europa Revoluție sau E-voluție, Institutul Franchofon pentru Justiție și Democrație 
 

18 - 19 Noiembrie 2020     http://epoAkba.oerddua.raela/mreagti/ocneasl/ăPîrnocBeaelcdainnigi sd_eBVoeoskt_pIeCnEtSr_u2r0e2p0a.rpadțifi ca 
instrument al justiției tranziționale 
Universitatea Epoka din Tirana Conferința privind studiile europene (ICES'20) „Puterea 

și politica justiției tranziționale” 

al 7-lea Internaţional 

 
Noiembrie 2019 Basis for Action, Nexus Civil Concept, în cadrul Conferinței organizate în 
Skopje, Agenda „Femei, pace și securitate” 

 
Mai 2020 Integrarea Albaniei, prin perspectiva națională și regională, Eurovorbii, Mișcarea 
Europeană Albania http://www.eurospeak.al/nga-shqiperia/596-http-www-eurospeak-al- integrimi-i-shqiperisedrejt- 
bashkimit-europian, versiunea albaneză 

 
Martie 
2020  

Impactul luării deciziilor UE în gestionarea crizei migrației din Balcanii de Vest, a 
abordare juridică,http://ttpublishing.eu/index.php?show=journal&id=ajlg&do=current_issue 

 
20 Noiembrie 2020 Dezvoltarea diasporei prin inițiative regionale. Țările albaneze și din Balcanii de Vest 
printr-o abordare de perspectivă politică și juridică publicat revista SSEJSDhttps://seejsd.unt.edu.mk/wp- 
content/uploads/2021/05/@SEEJSD-5-3-FINAL-2.pdf , în cadrul Conferinței internaționale „Migrație, diaspora și 
identitate în noua eră: politici de dezvoltare, oportunități și capcane” de la Universitatea Maica Tereza „Skopje” 

 
Mai 2019 Impactul instituțiilor europene asupra dezvoltării locale și regionale, EIRP 
conferință, Universitatea din Galați, România, http://proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp 

 
Noiembrie 2018 Noua dimensiune europeană a referendumurilor locale din Albania https://www.united- 
europe.eu/2018/11/the-new-european-dimension-of-local-referendums-in-albania/ 

 
Iunie 2018 Buna administrare ca principiu în termenii legii privind etică în Albania. Schimbări 
trebuie făcut, în cadrul conferinței „Buna administrare ca dimensiune importantă a integrării albaneze în UE”, 
organizată de Departamentul de Drept, Facultatea de Științe Politice și Juridice, Universitatea „Aleksander Moisiu”, 
Durres. 

 
Mai 2018 Referendumurile locale ca instrument puternic pentru ca cetățenii să aplice democrația 

direct principii, în cadrul proiectului „Leviz Albania”. 
 

        
Noiembrie 
2017 

Recrutarea în serviciul public, o valoare adăugată a principiilor constituționale și a 
drepturilor omului 

                                                              în Albania, Jurnalul Interdisciplinar de Cercetare și Dezvoltare, Vol. 4, nr. 2, 2017
 
 

Soluționarea alternativă a disputelor, medierea și arbitrajul ca instrumente care 
îmbunătățesc auto-ul local.

http://www.uamd.edu.al/wpcontent/
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/Book-of-Proceedings-Sixth-International-Scientific-Conferece-April-2022-FSHPJ.pdf
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/Book-of-Proceedings-Sixth-International-Scientific-Conferece-April-2022-FSHPJ.pdf
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/Book-of-Proceedings-Sixth-International-Scientific-Conferece-April-2022-FSHPJ.pdf
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/NEW.-PROCEEDINGS-BOOK-KONFERENCA-20-MAJ-2022-ME-TABLE-OF-CONTENT-%201.pdf
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/NEW.-PROCEEDINGS-BOOK-KONFERENCA-20-MAJ-2022-ME-TABLE-OF-CONTENT-%201.pdf
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/NEW.-PROCEEDINGS-BOOK-KONFERENCA-20-MAJ-2022-ME-TABLE-OF-CONTENT-%201.pdf
https://www.uamd.edu.al/wp-content/uploads/2021/05/NEW.-PROCEEDINGS-BOOK-KONFERENCA-20-MAJ-2022-ME-TABLE-OF-CONTENT-%201.pdf
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=979484
http://epoakba.oerddua.raela/mreagti/ocneasl/ăPîrnocBeaelcdainnigi
http://www.eurospeak.al/nga-shqiperia/596-http-www-eurospeak-al-
http://ttpublishing.eu/index.php?show=journal&id=ajlg&do=current_issue
https://seejsd.unt.edu.mk/wp-content/uploads/2021/05/%40SEEJSD-5-3-FINAL-2.pdf
https://seejsd.unt.edu.mk/wp-content/uploads/2021/05/%40SEEJSD-5-3-FINAL-2.pdf
http://proceedings.univ-/
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relații guvern și guvern central-putere, a II-a Conferință științifică națională „Reglementările administrative ale 
guvernării locale în Albania”, Universitatea „Aleksander Xhuvani”, Elbasan 
„Jurisprudența Constituțională în Raportul Guvernului Central-Administrația Locală”, a II-a Conferință Științifică 
Națională 
„Reglementările administrative ale guvernării locale în Albania”, Universitatea „Aleksander Xhuvani”, Elbasan 

 
Octombrie 2017 Provocările juridice ale legislației albaneze de apropiere la dreptul european în cadrul 
nostrudrumul de integrare, în cadrul celei de-a IV-a Conferințe Naționale de la Academia Profesională de Afaceri 

 
21Aprilie 
2017 

Sancțiuni pentru neparticiparea deputaților în Parlament în cadrul limbii albaneze 

legislație și abordare comparativă, în cadrul celei de-a V-a Conferințe Internaționale de la Universitatea „Aleksander 
Moisiu”. 

 
Martie 2016 Statutul juridic al legislației comunitare europene privind legislația albaneză în 
perioada Aderare, „Studime Juridike” Albania 

 
Decembrie 2014 Raport anual despre sistemul penitenciar din Albania (2014), Comitetul Albanez 
Helsinki 

 
Iulie 
2014 
teza 

Efectele controlului constituțional asupra administrației publice albaneze, master în 
științe 

 
Iulie 2012 
Teză de diplomă 

 
Conferințe 

 
20 Mai 2022 

Dimensiunile modelării administrației publice în Albania, prin buna administrare, 
 
 
 
 

Conferința internațională „Securitatea în Balcanii de Vest”, Departamentul Public 
Administrație, Facultatea de Științe Politice și Juridice, UAMD, propunând lucrare pe secțiunea covid „Luarea 

deciziilor Uniunii Europene pentru pandemiile covid19: între limitări și soluții inteligente pentru procesul de 

securitate și integrare din Balcanii de Vest”, participare față în față 

 
11 Aprilie 
2022 

A șasea Conferință Internațională „Stat, drept și societate: provocări de astăzi și 

Perspectivele de mâine „Inițiative locale și regionale, o dimensiune vagă a democrației Uniunii Europene”, 

prezentare față în față 

 
24-25 Februarie 2022 Conferința internațională „Alegeri – Democrație – Covid-19. Lecții din Europa” este a 
eveniment inedit, conceput de Universitatea din Varșovia, Polonia, și Institutul de Studii Politice, Belgrad, Serbia, 

participare cu propunerea de lucrare „Alegeri parlamentare în Albania în timpul circumstanțelor pandemiei de 

Covid 19 prin prisma politică și juridică”, prezentare online 

 
Octombrie 
2021 

Centrul de Studii Europene al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, România 

Atelier de lucru „Metode și abordări introductive în știința regională”, prezentarea propunerii de lucrare 

„Înțelegerea inițiativelor regionale ale UE și conectarea referendumurilor locale în Albania ca o nouă abordare 

juridică” (participare online) 

 
13-14 Mai 2021 Conferința internațională „Viitorul dreptului muncii după coronavirus, Asociația pentru 
Studiu Relații Profesionale de Muncă, România, propunere de lucrare „Recrutare în administrația publică în 

Albania conform standardelor UE”, propunere de hârtie „Recrutare în administrația publică în Albania conform 

standardelor UE” Articolul publicat https://www.ceeol.com/search /article-detail?id=979484, participare online 

 
20 Noiembrie 2020 Universitatea Maica Tereza „Skopje” Migrația, diaspora și identitatea în noua eră: 
Politici de dezvoltare, oportunități și capcane, participare cu propunerea de lucrare „Dezvoltarea diasporei prin 

inițiative regionale. Țările albaneze și din Balcanii de Vest printr-o abordare din perspectivă politică și juridică” ,

http://www.ceeol.com/search
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 pe 

net participare 

 
18 - 19 Noiembrie 2020 Universitatea Epoka din Tirana a 7-a Conferință Internațională de Studii Europene 
(ICES'20). Conferința intitulată „Puterea și politica justiției tranziționale” Balcanii de PVreosptunerea mea de lucrare: 
Abordare regională în
pentru reparații ca instrument  

http://epoka.edu.al/mat/ces/ 

Proceedings_Book_ICES_2020.pdf , participare online 

de Tranzitional Justice, Paper publishe 

 
23 Octombrie 
2020 

 
Conferința internațională „Impactul excelenței în cercetare în științe administrative

privind administrația publică, reglementări și practică NUSPA, București, România, participare cu propunere de 
lucrare 
„Atitudinea instituțiilor Uniunii Europene față de inițiativele regionale și locale” 

 
Noiembrie 2019 Noi perspective ale rezoluției 1325 a agendei albaneze, Baza pentru acțiune, Nexus 
Civil 
Concept, în cadrul Conferinței organizate la Skopje, finanțată de NATO, Nexus Civil Concept 

 
25 Octombrie 
2019 

Conferința internațională „Transformările administrației publice și ale dreptului public 
în

spatiul national si european dupa 1989', organizat de Societatea Academica de Stiinte Administrative si Centrul de 

Stiinte Publice si Administrative, NUSPA, Bucuresti, Romania, prezentare lucrare „Impactul procesului decizional al 

UE in gestionarea crizei migratiei in Balcanii de Vest, o problema sociala si abordare juridica' 

 
2 Iunie 2018 Membru organizator al Conferinței „Buna administrare ca instrument pentru UE 
integrare' în cadrul proiectului bazat pe cercetare, Catedra de Drept, Facultatea de Științe Politice și Juridice, UAMD,  

participare cu prezentarea lucrării 'O bună administrare, o abordare juridică în termeni de etică și perspective în faza 

de integrare' 

 
10-11 Mai 2018 Membru al Consiliului științific la Conferința științifică internațională „Migrație, 
societate și politică”, Universitatea „Mama Tereza” Skopje 

 
18 Noiembrie 2017 A II-a Conferință Națională „Reglementările administrative ale guvernării locale în 
Albania”, Universitatea „Aleksander Xhuvani”, Elbasan, participare la două lucrări „Rezolvarea alternativă a disputelor, 
medierea și arbitrajul ca instrumente care îmbunătățesc relațiile de autoguvernare locală și guvernare centrală-
putere”, „Reglementări administrative ale guvernării locale în Albania, „Jurisprudența constituțională în Raport 
Guvernul Central-Administrația Locală

 
29 Aprilie 
2017 

 
A V-a Conferință Științifică Internațională „Stat, societate, drept: provocări 

democrație și bună guvernare”, organizat de Facultatea de Științe Politice și Juridice, Universitatea „Aleksander 

Moisiu”, Durres, prezentare lucrare „Sancțiuni pentru neparticiparea deputaților în Parlament în cadrul legislației 

albaneze și abordare comparativă” 

 
21 Aprilie 
2017 

III-d Conferința științifică națională „Evoluții economice și juridice în Albania în 

cadrul integrării europene”, organizat de Academia Profesională de Afaceri, Tirana, Albania, prezentarea lucrării 
„Provocările actuale ale armonizării legislației albaneze cu UE, ca parte crucială a procesului nostru de integrare 

către Uniune” 

 
Martie 2012 
Universitatea din Belgrad,  

Reprezentant albanez la „IV Conferință de Arbitraj de la Belgrad”, Facultatea de Drept, 

 
Membrii (în curs) Membru al Consiliului de Administrație al Comitetului Științific al Universității „Maica 

Tereza” Skopje Membru al Consiliului de Administrație al 

Organizației Autonomiei Locale (OLA) Membru al Consiliului AIESD 

(Institutul Albanian de Dezvoltare a Sistemului Electoral) 

Membru al Societății Academice de Științe Administrative (ASAS), 

București, România 

 
 
 

 
 
 

http://epoka.edu.al/mat/ces/
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