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Ca reprezentantă a României, a făcut parte din Programul Global de Formare în Populație și
Dezvoltare al ONU, promoția 1997, desfășurat la Rabat, în Maroc.
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al Locuințelor 2011 – INS; membră în Consiliul Național Consultativ pentru Activitatea de
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finanțate din fonduri europene pe programe operaționale (POSDRU, REGIO, POCU), încă din
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