Conferința regională „Mai e NEvoie de fonduri?”
Palas Iaşi – Sala Rossini, 8 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.
CARMEN DOBROTĂ lucrează în administraţia publică încă de la absolvirea facultăţii. Este absolventă a Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei
de Poliţie din Bucureşti şi a urmat mai multe cursuri şi masterate în domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Începând cu 2011, este
director al Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

GABRIELA BOBEANU lucrează cu fondurile europene din 2007, în domeniul comunicării şi help - desk pentru beneficiarii finanţărilor prin POR şi
POSCCE. Prin prisma acestor activităţi, a susţinut şi participat la organizarea a peste 120 de evenimente de informare în Regiunea Nord - Est. Din
2011 este Formator în Managementul Resurselor Umane, iar din 2012 în Leadership, în cadrul Centrului Regional de Studii Nord - Est. Cea mai
puternică credinţă a ei este că, dacă fiecare îşi face treaba cât de conştiincios poate, tuturor ne va fi mult mai bine. O recomandă în acest demers
atât studiile de specialitate (Licenţiată în Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative; Licenţiată a
Universităţii Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială), participarea la diferite seminarii şi programe de formare în domeniul
comunicării, cât şi experienţa practică dobândită în urma susţinerii a numeroase prezentări în scop instructiv-educativ. În prezent, este Expert
Birou Regional de Informare în cadrul ADR Nord-Est.

„Repornim împreună motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale”
Parteneri regionali:

