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laura.bretea@gmail.com
9, Avenue Jean de Bologne,
1020 Bruxelles
Data şi locul naşterii:
21 august 1983, Botoşani
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Parlamentul European
Aprilie 2012 – prezent
Bruxelles, Belgia
Asistent Parlamentar Acreditat
Monitorizarea activităților legislative ale Parlamentului, analiza acestora și asistență în
pregătirea textelor legislative.

o Monitorizarea activității comisiilor de Afaceri Externe și Dezvoltare, urmărirea
dosarelor din regiunile în curs de dezvoltare, în special Africa, Maghreb, Mașreq și
Orientul Mijlociu;
o Monitorizarea activității comisiei de Libertăți Civile și Afaceri Interne, urmărirea
dosarelor în discuție: pachetul Schengen, pachetul de legislație pe azil, statul de drept
în Ungaria etc;
o Asistență în prezidiul Comitetului de Cooperare UE- Republica Moldova, organizare a
reuniunilor CPC. Monitorizarea actualității din Republica Moldova.
o Monitorizarea activităților legislative ale Parlamentului, analiza acestora și asistență în
o pregătirea textelor legislative.
o Redactarea de amendamente legislative, discursuri, punctaje și dosare de presă;

Europuls
Martie 2010 – prezent
Bruxelles, Belgia
Responsabilă Dezvoltare Strategică și Coordonatoare Societate
Europuls este o asociaţie de români a cărei obiectiv principal este de a întări conştientizarea
calităţii României de membru al Uniunii Europene atât în rândul oamenilor politici, cât şi al
cetăţenilor.
o Coordonator de proiect – Eurosfat 2013, cel mai mare eveniment pe teme europene în
România;
o Identificarea de donatori și oportunități de finanțare pentru dezvoltarea asociației, scriere de
proiecte;
o Supervizarea secțiunii Societate a websiteului www.europuls.ro; elaborarea de articole pe
subiecte ca Strategia Europeană pentru integrarea romilor, Strategia Europa 2020
o Organizare de conferințe pe teme europene la Bruxelles și București cu invitați ca VicePreședinta Comisiei Europene Viviane Reding, Comisarul pentru Agricultură Dacian Cioloș,
Membri ai Parlamentului European, ambasadori, miniștri.
Comisia Europeană
Aprilie 2010 – prezent
Observator pe Termen Lung în Etiopia, Guinea, Côte d’Ivoire, Nigeria, Tunisia, Senegal
Monitorizarea activității Comisiei Electorale și a partidelor pe perioada campaniei electorale,
scrutinului și procesării rezultatelor.
o Investigare şi raportare a evenimentelor şi pregătirilor în curs legate de procesul electoral;
o Analizare şi raportare a evenimentelor socio-politice;
o Coordonarea echipelor de observatori pe termen scurt.
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
Iunie 2009 – Decembrie 2009
Paris, Franţa
Responsabil administrativ şi operaţiuni. J-PAL este o reţea de cercetători din domeniul economic
care contribuie la combaterea sărăciei producând dovezi ştiinţifice. J-PAL funcţionează în cadrul MIT
iar J-PAL Europe în cadrul ENS, Paris.
o Coordonare, gestiune şi actualizare a proiectelor J-PAL Europa şi bugetului biroului, gestiune
şi anticipare a fondurilor;

Asistenţă în pregătirea şi depunerea proiectelor şi rapoartelor pentru donatori (Fundaţia
Hewlett, Fundaţia Gates, Înaltul comisariat pentru solidaritate activă);
o Pregătire materiale promoţionale şi a rezumate proiecte pentru o audienţă largă;
o Pregătire şi coordonare evenimente (conferinţe, întâlniri, stagii de pregătire);
o

o Gestionare resurse umane (contracte, salarii, concedii);
ONU
Octombrie 2008 – Iunie 2009
Bondoukou, Côte d’Ivoire
Consilier Electoral. Monitorizarea activităţii Comisiei Electorale locale, asistarea autorităţilor
ivoriene în organizarea procesului de identificare a populaţiei şi reconstituirea listelor electorale.
o Stabilire şi menţinere a relaţiilor cu partenerii locali administrativi şi politici;
o Analizare şi raportare a evenimentelor socio-politice;
o Investigare şi raportare a evenimentelor şi pregătirilor în curs legate de procesul electoral;
o Acordare asistenţă tehnică şi logistică partenerilor locali în distribuirea materialului electoral
şi transportarea agenţilor electorali;
o Coordonarea echipei de asistenţi teren;
o Contribuţie şi planificare a rapoartelor zilnice, săptămînale şi lunare;
Asociaţia Pro Democraţia
Aprilie 2008 – Septembrie 2008
Bucureşti, România
Coordonator de proiect,
o Banii şi politica 2008- monitorizarea campaniei publicitare în mass-media şi publicitatea
stradala pe timpul campaniei electoale pentru alegerile locale din Bucureşti;
o Vocea unei generaţii – în parteneriat cu organizaţia ORICUM. Organizarea campaniei
naţionale de creştere a interesului tinerilor pentru chestiuni legate de dezvoltare, tineret şi
participarea tinerilor.
o Exerciţii UE – participare la scrierea proiectului de educaţie civică. Exerciţii UE este un
proiect care îşi propune să crească participarea tinerilor la alegerile pentru Parlamentul
European.
o Network consolidation between Central and Eastern Europe and Cuba – Redactarea broşurii
Voto, sistema electoral, participación ciudadana despre drepturi civice fundamentale şi
coordonarea celei de-a doua întâlniri cu dizidenţi cubanezi.
o Istoria unui dezacord: votul Uninominal - Participare la redactarea broşurii.
Misiunea României la ONU
Octombrie 2007 – Noiembrie 2007
New York, USA
Stagiu, Delegatul Tineretului Roman la ONU, participare la a 62a Adunare Generala a Natiunilor
Unite, New York. Membră a delegaţiei oficiale Române. Participare la negocieri pe chestiuni legate de
drepturile tinerilor, drepturile copilului, copii soldaţi. Contribuţie la rezoluţia 62/126 of 5th February
2008 Youth and the Global Economy http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ga62.htm#YouthDelegates
The Senlis Council
Octombrie 2006 – Octombrie 2007
Paris, France
Asistent Cercetare, Contribuţie la redactarea unui număr de rapoarte pe tema securităţii şi dezvoltării
Afganistanului precum şi a traficului cu opioide.
Centrului de Resurse pentru Democraţie
Iunie – Octombrie 2006
Asistent Coordonator pentru al doilea studiu 25 + 2 Modele Electorale

Bucureşti, România

Asociatia Pro Democratia
Ianuarie 2003 – prezent
Bucureşti, România
Participare voluntară în cadrul unor proiecte naţionale:
o Cartea albastră 2006 – participare la redactarea broşurii.
o Coordonator local - Proiectul Banii şi Politica, organizare a monitorizării campaniei
publicitare în mass-media şi publicitatea stradala pe timpul campaniei electoale pentru
alegerile locale din 2004.
o Coordonare a unei echipe de observatori interni pe perioada proiectului Alegeri Corecte în
2004, Bucureşti.
o 9 – 10 Mai 2004, Coordonator al proiectului Model Uniunea Europeană, prima iniţiativă de
acest gen în Romania, continuată de către APD, se află la doua ediţie în forma sa completă.

Observator Internaţional pe termen scurt:
o Pentru Uniunea Europeană – Ecuador 2007
o Pentru ENEMO: Georgia - 2008, Kosovo - 2009, Ucraina - 2010.
EDUCAŢIE
o
o
o
o

2010 –
Doctorat în Științe Politice, Universitatea Babeș Bolyai
2005 – 2008 Master în Relaţii Internaţionale şi Afaceri Externe (specializarea Europa de Est),
Magistere de Relations Internationales, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Franţa
2004 – 2005 Licenţă, Ştiinţe Politice, Université Paris X Nanterre, Franţa
2002 – 2004 Facultatea de Istorie, Universitatea București, România

COMPETENŢE
o

Limbi străine: Franceză (fluent nativ), Engleză, Spaniolă, Italiană (fluent), Germană,
Olandeză, Arabă (începător/conversaţie).

o

Windows, Linux, Mac Os X, Microsoft Office, Internet Explorer, SPSS, Star Office, Open
Office, Lotus Notes, Adobe Dreamweaver, Core FTP;

o

Permis de conducere categoria B, experienţă în condus 4x4.

