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Mă numesc Delia Ionescu și sunt absolventă a programului de licență Administrație europeană 

din cadrul Facultății de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative, București. Prin prezenta îmi exprim interesul de a candida pentru ocuparea 

unui loc subvenționat la programele de masterat în științele administrative (forma cu 

frecvență), prima mea opțiune fiind cea pentru programul ”Spațiul Public European”.    

Pentru mine, continuarea studiilor în domeniul științelor administrative reprezintă o 

prioritate, întrucât intenționez să aprofundez relațiile politico-administrative din România, în 

context european. De altfel, încă din timpul facultății am participat la activități de voluntariat 

și practică, după cum urmează:   

(2017): Transparency International, participare la conferințele organizate în cadrul proiectului 

”Integrity Index – methodologicalchallenges”  

(2018): UN Youth, participare la conferința anuală;   

(2018): Parlamentul României, Camera Deputaților, stagiu de practică la Secretariatul General;   

(2019): Guvernul României, participare organizare reuniuni în cadrul Președinției României la  

Consiliul Uniunii Europene.  

Aceste activități, precum și cursurile urmate în facultate, m-au determinat să îmi doresc să 

înțeleg mai bine procesul integrării europene și mai ales, relația pe care parlamentele 

naționale o au cu instituțiile europene (Comisia Europeană și cei doi co-legislatori). Lucrările 

unor autori precum Ian Bache, Stephan George, Simon Bulmer și Owen Parker (Politics in the 

European Union, 3rd ed., 2015, Oxford University Press), Simon Hix, Abdul Noury și Gerard 

Roland (Democratic Politics in the European Parliament, 2007, Cambridge University Press), 

sau Michele Cini și NievesPerez- SolorzanoBorragan (European Union Politics, 2010, Oxford 

University Press) m-au inspirat să aleg programul ”Spațiul Public European”: pe de-o parte 

pentru că analizând planul de învățământ am observat că există mai multe discipline care 

tratează comparativ statele membre ale Uniunii Europene și pe de alta, fiindcă sper ca 

perspectiva interdisciplinară asumată de program să îmi ofere oportunitatea de a descoperi și 

alte subiecte relevante interesului meu.  

  



Intenționez, de altfel, ca în timpul stagiului de practică obligatoriu să lucrez la Biroul de 

Informare al Parlamentului European în România și, în măsura în care sunt selectată, să 

continui cu un internship la una dintre organizațiile internaționale cu care facultatea are 

acorduri Erasmus (de ex. European Public Law Organization, Atena, Grecia).   

Nădăjduiesc ca toate acestea să mă pregătească pentru concursul organizat de EPSO 

(European PersonnelSelection Office) în vederea recrutării în corpul funcționarilor europeni – 

o provocare pe care îmi doresc să mi-o asum după terminarea studiilor.   

Având în vedere cele de mai sus, vă mulțumesc anticipat pentru analiza candidaturii mele la 

programul ”Spațiul Public European”.   
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