
 

„Repornim împreună motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale” 

Conferința regională „Fondurile LA MARE...căutare!” 
Hotel Iaki, Constanța, 15 iulie 2014 

 

Povestitorii de astăzi (și poveștile lor) sunt... 
ANGELA FILOTE este, de la 1 ianuarie 2014, şef al Reprezentanței Comisiei Europene din România. Cu peste 20 de ani de experienţă în managementul 
comunicării instituţionale, dna. Filote a lucrat în România, Turcia şi Egipt, iar începând cu 2010, la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles. A studiat 
economie, ştiinţe politice şi afaceri europene şi a obţinut titlul de Master în Filosofie, cu specializarea în relaţii internaţionale, de la Universitatea din 
Amsterdam. Între 1993 şi 2006, a configurat şi condus echipa de presă şi informare a noii reprezentanţe diplomatice a Comisiei Europene în România, 
coordonând aplicarea strategiei de comunicare a Comisiei Europene pentru România.  În 2006, ea s-a mutat la Ankara, în Turcia, unde a pus în practică 
experienţa acumulată cu privire la procesul de pre-aderare la Uniunea Europeană, în gestionarea principalului proiect de comunicare al Delegaţiei UE din 
această ţară. După ce a lucrat ca şef-adjunct al Delegaţiei UE din Egipt, în 2010 a devenit purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru extindere şi 
politica de vecinătate a UE. Între 2011 - 2013, a lucrat în cadrul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, fiind responsabilă de activităţile 

de comunicare privind politica agricolă comună. 
 

ALEXANDRU POTOR este implicat în dezvoltarea Grupurilor de Acţiune Locală încă din anul 2006, atunci când România a făcut primii pași în această 
direcţie. Alexandru este specializat în știinţe juridice și administraţie publică. Începând cu anul 2009 este Președinte al GAL Dunărea de Jos, iar din 2012 - 
Președinte al Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locala din România (FNGAL). În această dublă calitate „a testat” dificultăţile absorbţiei 
fondurilor europene și provocările gestionarii unui program de dezvoltare cu acoperire naţională. În viitor, Alexandru își propune să concentreze mai 
multe resurse către teme particulare cu caracter catalizator în accelerarea dezvoltării: stimularea finanţării invesţiilor în zonele defavorizate, utilizarea 
potenţialului energiei regenerabile în România – în special pentru biomasă, promovarea eficientă a turismului și a produselor locale etc. Unul dintre 
primii pași în această nouă direcţie este implicarea în calitate de partener într-un proiect strategic POSDRU dedicat micro-creditării în mediul rural. 

LUMINIŢA MIHAILOV are o bogată experienţă în managementul fondurilor structurale şi în administraţia publică. A absolvit în 1995 Facultatea de 
Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice. În perioada 1996-1999 a lucrat în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, fiind responsabilă de 
promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi de implementarea unor proiecte de dezvoltare instituţională. Din 1999 ocupă funcţia de director 
general al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADRSE). În această calitate, în perioada 2001-2007 a coordonat mai 
multe proiecte de twinning de care a beneficiat ADR SE şi a fost responsabilă de implementarea programelor de pre-aderare. Începand cu 2007, este 
Şef al Organismului Intermediar pentru Implementarea POR 2007-2013. Începând cu 2005, s-a implicat direct în calitate de coordonator/ manager de 
proiect în implementarea unor proiecte în care organizaţia are calitatea de lider sau partener de proiect: 3 proiecte finanţate în cadrul Programului 
Intererg IV C, 2 proiecte finanţate în cadrul POSDRU, 2 proiecte finanţate în cadrul Programelor Cadru 6 şi 7 ale Uniunii Europene.  Este membru în 
Consiliile Directoare ale Birourilor de Cooperare Teritorială (BRCT) Iaşi, Călăraşi, Suceava, fiind implicată în susţinerea programelor de cooperare 

teritorială. De asemenea, a colaborat ca expert în dezvoltare regională şi în managementul proiectelor în cadrul mai multor proiecte de asistenţă tehnică. 

 

Gabriel CIUBUC lucrează la OIR POSDRU Regiunea Sud-Est. 

 
 

 


