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Educație
2014 – 2015: Institutul Irecsson
Managementul activității turistice
2002 – 2004: Universitatea București
Managementul instituției media - master
(nu am susținut dizertația)
1998 – 2002: Universitatea București
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării–
Diplomă de jurnalist

Experiență profesională:
Nov 2020 – prezent: Consilier ales Primăria Sectorului 1 București

Secretarul Comisiei de Cultură, Învățământ, Sport, Mass-Media și Culte
Jan 2017 – prezent: Managing partner – Liberty International Tourism Group
– biroul din România.
- Liberty este o companie globală de management al destinațiilor (DMC). Cu
peste 60 de birouri care acoperă toate cele 6 continente, Liberty este unul
dintre cei mai cunoscuți DMC din lume.
- în România furnizăm servicii de travel și organizare de evenimente pentru de
parteneri internaționali din peste 30 de țări. Exemple de parteneri: Harvard
Business School, Kellogg School of Management, Ajax Amsterdam, KNVB The Dutch Football Association, The Danish Society for Foreign Policy.
Aug 2009 – Jan 2017: Project manager events/ Sales and marketing executive –
Liberty International Tourism Group

-project management complet pentru diferite tipuri de evenimente (conferințe,
incentive-uri, evenimente sportive, evenimente educaționale)
-promovarea în piețe străine a României ca destinație internațională pentru
evenimente și călătorii (vizite de vânzări, documentare și design de conținut,
participare la târguri și expoziții, participare la evenimente de promovare)
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Jan 2008 – Jul 2009: Project manager travel and events – SIS Travel
Sept 2003 – Jul 2007: Producător TV—multiple stații de televiziune
- coordonare și alte roluri pentru realizarea de diferite programe de
televiziune: programe live zilnice de divertisment, talk show zilnic live, cooking
show, documentar
Sep 2002 – Aug 2003: Scenarist— Sagittarius Communication
- scrierea scenariului unei emisiuni zilnice de divertisment produsă pentru
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Recomandări profesionale
“Oana was the best Country Manager I have ever worked with”
Anne Mallette
Program Coordinator, Harvard Business School
“Oana, good evening! Just a note to say thank you (…) Bucharest was a very
interesting city with many different facets (…) Again thank you for
organising it all so well.”
David Parkinson
Chairman, House Committee, Brooks’s, London
“Dear Oana,
We are back in Copenhagen (…) It was a pleasure visiting Romania—and
especially Bucharest was a pleasant surprise (…) And it was a great pleasure
meeting and getting to know you. You are a very competent person (…)”
Brita Vibeke Andersen
Head of Section, The Danish Foreign Policy Society
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Training profesional
2020 – Design Thinking – Google Institute
2010-2019 – Traininguri periodice de vânzări focusate pe diferite piețe de
consum (U.S., China, Russia, Spain, Portugal, Germany etc)
2004 – Training Skills for Tv Program producers - Deutsche Welle TV
Training Academy

