Cătălina BĂDOIU, Secretar general adjunct al Senatului din
septembrie 2022, are experiență guvernamentală relevantă, în
perioada februarie - septembrie 2021 având funcția de secretar
de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene.
Are o experiență de peste 10 ani în activitatea de consultanță
finanțări nerambursabile pentru instituții publice, ONG-uri
și
companii,
oferind
asistență
tehnică
pentru
numeroase proiecte în domeniile energiei electrice din surse
regenerabile de energie eoliană și solară (PNRR), resurse umane
(formare profesională, educație, social), antreprenoriat
(consultanță în domeniul afacerilor non-agricole pentru
aproximativ 100 persoane), cât și dezvoltare locală (reabilitări blocuri, infrastructură socioeducațională, infrastructură rutieră etc).
În perioada 2016-2019 a fost consultant al Ministerului Educației Naționale, în cadrul
programului ROSE (Romanian Secondary Education Project Rose), finanțat de Banca Mondială,
având rolul de a facilita elaborarea proiectelor educaționale, evalua, monitoriza și acorda asistență
tehnică în domeniu.
Experiența cu administrația centrală a fost îmbogățită prin activitatea în cadrul Autorității
Naționale pentru Sport și Tineret, dar și prin alte colaborări în proiecte europene, cum ar fi:
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Centrul Regional de Formare în Administrația
Publică București etc.
Are o vechime în activitatea didactică de peste 14 ani, în ultimul an activând ca lector
universitar asociat la Academia de Studii Economice, respectiv Școala Națională de Științe Politice
și Administrative. De peste 11 ani lucrează în formarea profesională a adulților iar din 2018 face
parte din Rețeaua Națională de Formatori ai Institutului Național de Administrație.
Din punctul de vedere al nivelului de pregătire, a absolvit studiile de doctorat în cotutelă
internațională – în cadrul Universității Lille (Franța) obținând titlul de Doctor în Științe
Economice, respectiv Doctor în Economie și Afaceri Internaționale, în cadrul Academiei
de Studii Economice, București.
A absolvit 2 masterate în domeniul economic, respectiv Masterat ASE București la Facultatea
de Relații Economice Internaționale, specializarea Economie Internațională și Afaceri Europene și
un Masterat în Finanțe-Bănci, specializarea Management Bancar și în Asigurări.
Este licențiată în domeniile economic și cultural, respectiv Contabilitate și Informatică de
Gestiune și Pedagogie Muzicală. Pe parcursul studiilor academice, a beneficiat de mobilitate
doctorală la University Essec Business School, Paris (2015) și a efectuat programe de stagii în
instituții relevante: ONU Geneva, Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională a
Funcționarilor Publici. De-a lungul timpului, a elaborat numeroase studii, analize, strategii socioeconomice, propunând măsuri și soluții realiste pentru comunitățile locale și mediul de afaceri,
dar și o serie de articole în domeniul politicii de coeziune, publicate în reviste academice,
prezentate la conferințe academice internaționale.
În perioada 2020-2022 și-a îmbunătățit competentele în domeniul managementului în afaceri, în
cadrul Programului MBA Româno-Canadian.

