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Simina Tulbure
Expertă în comunicare și relații externe
Pasionată de reprezentarea tinerilor în Uniunea Europeană, și implementarea de politici publice de
tineret la nivel european și național.

simina.tulbure@gmail.com +352671108376

Luxembourg linkedin.com/in/simina-tulbure-69243789

twitter.com/SiminaTulbure

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Assistant Project Manager
Banca Europeană de Investiții
02/2018 - Present, 
Operations Directorate - Global Partners Department - Latin America
and Caribbean Division - Public Sector

Responsabilă pe comunicare în vederea relaționării diviziei
cu Secretariatul General și asigurarea unei calități ridicate a
serviciului pentru clienți.

Implementez ciclurile complete ale proiectelor, inclusiv
planificarea procedurilor de creditare, evaluări ale
proiectelor, statistici actualizate, politicile BEI și rapoarte
media generate.

Colaborez cu guvernele din America Latină și Caraibe -
Sectorul public, băncile corporative și instituțiile aferente.

Pregătesc rapoarte lunare, trimestriale și anuale pentru
Comitetul de conducere și Consiliul de administrație, în
timpul procesului de evaluare al proiectelor.

Stagiară Schuman
Parlamentul European
10/2017 - 02/2018, Luxembourg
Contract Staff & Traineeships Unit

Am fost responsabilă a 720 de stagiari, prin administrarea
platformelor și documentelor necesare pentru admitere, dar
și de organizarea de evenimente, ateliere, contracte și
sondaje.

Am coordonat cu succes programul Parlamentului European
„Study Visit”, procesând peste 100 de cereri.

M-am implicat în dezvoltarea noului program selectat pentru
procesul de recrutare a stagiarilor în Parlament.

Am fost punctul de legătură între instituțiile UE, am
organizat prima conferință interinstituțională cu 250 de
participanți și Târgul de Cariere cu 500 de participanți pentru
toți stagiarii din instituțiile europene.

APTITUDINI

Comunicare Leadership Aptitudini de coordonare

Public Speaking Gândire strategică

Inteligență emoțională Social Media Management

Competențe logistice şi administrative

Competențe interpersonale Implentare de proiecte

Negociere Competente analitice si de cercetare

Flexibilitate și prioritizare Digital Marketing

VOLUNTARIAT
Membru în Biroul Național Generația PLUS
Responsabilă comunicare - CL PLUS
Luxemburg
02/2019 - Present, Luxembourg / Bucuresti
Comunicare si Relatii Externe

Colaborez activ cu partidele afiliate Renew Europe (e.g.
Partidul Democrat, Ciudadanos, En Marche, Radikal Ungdom)
dar si cu USR Tineret, prin organizarea de evenimente și
ateliere comune, pentru schimbul de bune practici.

Am construit o rețea pentru Generația PLUS, prin crearea de
noi parteneriate la nivel european, și prin profilarea
partidului și promovarea activităților de colaborare.

Responsabilă a peste 3000 de membri ai Generației PLUS,
prin asigurarea programului de dezvoltare și a obiectivelor,
oferind sprijin filialelor Genratiei PLUS din țară și Diaspora.

Coordonez relațiile externe ale Generației PLUS, promovând
valorile UE în cadrul partidului, cât și oportunitățile de
muncă pentru cetățenii tineri, români.

Gestionez toate conturile Social Media pentru activarea unei
prezențe publică clară, puternică și direcționată online, prin
dezvoltarea de strategii de marketing pentru alegerile PE,
alegerile prezidențiale din România și alegerile locale.

Am lucrat activ în NationBuilder pentru automatizare,
planificare de evenimente și capacități mobile pentru
campaniile politice, în cadrul rolului meu la PLUS Luxemburg.

Achievements/Tasks
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Projects Coordinator
University of Essex Students' Union
09/2015 - 09/2017, 

Am condus departamentul de voluntariat de la Universitatea
Essex, fiind responsabilă pentru 70 de evenimente unice
anual, 40 de sesiuni săptămânale oferite prin proiecte
conduse de studenți.

Am fost responsabila de 6 stagiari și 1350 de voluntari cu un
buget operațional de 66000 GBP. Am educat, instruit și
motivat voluntarii pentru a asigura o viziune consecventă și
performanțe optime pe tot parcursul anului universitar.

Am crescut procentul participării al voluntarilor cu 65% în 2
ani și al participării la evenimente cu 80% în 6 luni prin relații
publice, social media, cluburi sportive și parteneriate de
societăți, in campusul universitar.

Am fost purtător de cuvânt al mass-media și al comunității
din Uniunea Studentilor, si am prezentat conferințe publice,
târguri de cariera, ceremonii de premiere și ateliere de
munca pentru studenți.

Am implementat strategii de marketing pentru departament
și am lucrat la realizarea obiectivelor stabilite și al KPI-urilor.

Am asigurat vizibilitatea echipei de voluntariat la nivel
național și am reprezentat Uniunea Studentlor pe plan
extern, prin participarea la evenimente nationale.

Events Frontrunner PLUS
University of Essex
01/2015 - 07/2015, United Kingdom

Am asistat cu planificarea, promovarea și difuzarea unei
game largi de evenimente universitare.

Am actualizat saptamanal sistemul CRM după finalizarea
evenimentelor pentru a ma asigura că oportunitățile sunt
maximizate.

Am planificat evenimente eficiente pentru a asigura
participarea a unui numar cat mai mare de studenti în mod
constant din partea publicului vizat și am supravegheat
administrarea planurilor de evenimente pentru a asigura
livrarea la cea mai înaltă calitate a evenimentelor.

Am organizat evenimente precum: Săptămâna Memorială a
Holocaustului, Festivalul de carte din Essex, Conferința
anuală Burrows, Recepția de vară a vicecancelarului,
Reuniunea anuală a curții, Ceremonia de absolvire.

COMPETENȚE LINGVISTICE
Română

Engleză

Spaniolă

Franceză

Portugheză

VOLUNTARIAT

This Time I'm Voting Campaigner
Parlamentul European
02/2019 - 05/2019, 

Am tinut discursuri la evenimente promoatoare ale
alegerilor parlamentare, în colaborare cu Biroul
Parlamentului European din Luxemburg.

Am desfășurat o campanie de social media pentru alegerile
din PE în mai, prin crearea și participarea la un videoclip cu
primul ministru al Luxemburgului, Xavier Bettel.

Lider al Societății Române
University of Essex Students' Union
2011 - 2015, United Kingdom

Am condus echipa Societății Române și am delegat sarcini și
responsabilități, am asigurat calitatea proiectelor.

Premiati „Societatea anului” în 2014 și „Societatea cea mai
concentrată pe comunitate” în 2015 pentru proiecte,
evenimente excelente și realizarea a 5000 GBP prin
strângerea de fonduri, fiind independenti financiar de
Uniunea Studenților.

Am atras, construit și am dezvoltat relații cu donatori
corporativi și locali pentru a asigura finanțarea pe termen
lung și creșterea pe o gamă largă de piețe țintă, pentru
sustenabilitatea financiară.

REALIZĂRI PROFESIONALE
''Society Volunteer of the Year'' Award (2015)
Am primit premiul „Voluntarul Anului” - pentru că am depășit și am
promovat, recrutat și participat la voluntariat fie prin brațul de
voluntariat al Uniunii Studenților, fie prin proiecte externe.

''Outstanding Contribution to Volunteering'' Award
 (2016)
Essex Students' Union Awards Ceremony

University’s Employability Award - Big Essex Award
 (2016)
Recunoscuta pentru activitățile extracurriculare și voluntare pe care le-
am finalizat n timpul petrecut în Essex, atât în campus, cât și în afara
acestuia.

EDUCATIE

M.A. English Language and Literature
University of Essex
09/2014 - 11/2015, United Kingdom

B.A. English Language
University of Essex
10/2011 - 07/2014, United Kingdom
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