
Date of birth

03-09-1986

Nationality

Română

Link

https://www.linkedin.co
m/in/marius-cobianu-89
801811/

Digital skills

Limbi străine

Franceză

Avansat

Engleză

Avansat

Germană

Bine

Italiană

Bine

Marius Cobianu
Funcționar european (consilier prezidențial)

Experiență profesională

Consilier prezidențial
Parlamentul european. Cabinetul Președintelui

 

Administrator/Manager de proiect
Parlamentul european. Direcția generală pentru
finanțe

Microsoft Office suite

Adobe Photoshop

Cubase, Ableton

Bruxelles

July 2019 - Present



consiliere în ariile de politici ce revin Comisiei de
control bugetar a PE

•

coordonare orizontală pentru procedura anuală de
descărcare de gestiune a Comisiei europene pentru
execuția bugetară

•

consiliere în domeniile administrative: interpreți,
traducători, finanțe la nivel de PE

•

responsabil dosare ce țin de statutul Membrilor PE
și statutul Asistenților acreditați

•

liaison relația cu Curtea europeană auditorilor•
responsabil în Cabinet de resurse umane și finanțe•

Bruxelles

July 2014 - July 2019



elaborare (cf. Reg. UE 1725/2018) proiect de
evaluare a impactului asupra protecției datelor a
operațiunilor de prelucrare a unei categorii
speciale de date (amprente) - primul Impact
assessment de acest fel in PE

•

manager de proiect pentru digitalizarea prin
biometrie a sistemului de atestare a prezențelor
deputaților (cercetarea preliminară a pieței,
elaborarea specificațiilor tehnice și a altor
documente de achiziție, evaluarea ofertelor,
negocieri etc.)

•

analiza riscurilor operațiunilor legate de
cheltuielile de deplasare ale deputaților în cadrul
exercițiului anual de evaluare a riscului PE

•

punct de contact pentru protecția datelor cu
caracter personal

•

pregătire note administrative pentru aprobarea
Biroului PE și a Chestorilor PE

•

manager de proiect - business analysis - în vederea
livrării unui nou sistem IT pentru gestionarea
operațiunilor financiare, bugetare și de resurse
umane în legătură cu asistența parlamentară a
deputaților și indemnizația pentru cheltuieli
generale

•

proiectarea de produse de digitalizare și
supravegherea acestora, în legătură cu solicitările
de rambursare ale deputatilor și consultare a
datelor

•

investigații și proiecte de documentare în faza
precontencioasă cu privire la fondurile plătite în
mod nejustificat (inclusiv dosare destinate OLAF)

•

gestionarea dosarelor în ceea ce privește controale
ex-post, audituri interne și Curtea europeană a

•



Asistent
Parlamentul european. Cabinetele Președintilor:
Jerzy Buzek (2011), Martin Schulz (2012-2014)

Responsabil administrație (finanțe, resurse umane,
logistică)

Stagiar
Curtea europeana a auditorilor

Stagiar
Parlamentul european. Direcția generală pentru
politici interne

Educație

Master 2
Centre Européen Universitaire, Université Nancy 2

Master 2 in Gestiunea financiara si studii europene
(2009-2010)

Master
Academia de studii economice, București

Master in Managementul Riscului Financiar
Internațional (2008-2010)

Licență
Academia de studii economice, București

Studii economice cu predare în limbi străine (secția în
limba franceză)

Realizări

Laureat al concursului european EPSO (2014)
Bursier al guvernului francez (2009-2010)
Câștigător al festivalului internațional de cântec francofon (Plovdiv, 2005)
Câștigător al concursului european în limba franceză "Visions d'Europe" (2004)

Certificate și cursuri

Prosper ASE. International Diploma in English (certificare)
DALF C1 Diploma, Paris. International Diploma in French (certificare)
Certificat profesional în calculatoare
Diploma programator Web1 (HTML, PHP, MySQL)
Numeroase cursuri si traininguri oferite de Parlamentul european (2011-2019)

auditorilor
redactarea unui manual de proceduri al unității•
îmbunătățirea organizării, metodelor și
procedurilor unității

•

autorizarea cererilor de plată peste un anumit prag•

Bruxelles

July 2011 - September 2014



Luxemburg

September 2010 - January

2011



audit financiar al mai multor proiecte finanțate de
Comisia europeană

•

auditarea Cadrului de management al riscului
financiar internațional al Băncii Centrale Europene

•

Bruxelles

March 2010 - July 2010



Activități administrative pentru gestiunea liniei
bugetare pentru finanțarea de expertiză

•

urmărirea și raportarea activitatilor din comisiile
parlamentare pentru buget și control bugetar 

•

Nancy, Franța

2010



București

2010



București

2008





CE AM FACUT PENTRU USR in 3+ ani?

Organizare de evenimente la Bruxelles:

Campanii pe teren (coordonator adjunct):

Alte roluri și contribuții:

"Dialogurile Rombel" - ediția a VIII-a - invitat senator R. Mihail (Oct 2017)•
Conferința "Diaspora românească în UE" la PE, invitat deputat I. Bulai (Nov
2017)

•

Conferință "Diaspora românească: gazată în România, respectată în UE" la
PE, invitat senator F. Presada (Sep 2018)

•

Eveniment de campanie "Drumul spre victorie trece prin Bruxelles" (Mar
2019)

•

Conferință "Programul USR PLUS în Parlamentul European și alegerile
prezidențiale (Sep 2019)

•

Conferința "Proiectele USR PLUS în Parlamentul European", special pentru
coordonatorii campaniei Euro (Oct 2019)

•

Dezbatere tematică: "Inteligența artificială: pericol sau progress?" (Feb
2020)

•

strângere de semnături în Campania "Fără penali în funcții publice" (apr-sep
2018)

•

strângere de semnături în Belgia pentru candidatura lui Dan Barna la
prezidențiale (2019)

•

campanie electorală prezidențială în Belgia pentru Dan Barna•

Contributor în grupul tematic EUSR - USR cu argumente europene•
Facilitare relația cu grupurile politice din Parlamentul European (2017-
2018)

•

Delegat Congresul USR - iulie 2019•
Creator si administrator al paginii locale facebook USR Diaspora - Belgia•
Membru al BF 2017-2018•
Membru în Comisia electorală alegeri delegați, sep 2017•


