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Cabinetul Comisarului pentru Politica Regională Corina Creţu 
 
 

Şef de Cabinet 
 
 
Dr. Mikel LANDABASO este de profesie economist în 
domeniul dezvoltării. În prezent conduce Centrul de 
Competenţă pentru Dezvoltare Inteligentă şi Durabilă al 
Direcției Generale Politică Regională și Urbană (DG Regio). 
Lucrează la Comisia Europeană – DG Regio din 1990. În 2004, 
i-a fost acordat Premiul Christiane Bom de către Asociaţia 

Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare Regională (EURADA) pentru contribuţia sa în 
inovarea politicilor regionale europene. Înainte de 1990, a fost şeful departamentului 
de cercetare şi asistent al directorului general al Agenţiei de Dezvoltarea Regională 
Bască. 
 
Mikel Landabaso are doctoratul în economie (Universitatea Ţării Bascilor, Spania – 
Cum Laude), diplomă în studii europene avansate, cu o bursă din partea Guvernului 
Ţării Bascilor (College of Europe 1985-86), M.A. in economia de dezvoltare 
(University of East Anglia 1983-84 U.K.) şi licenţa în ştiinţe economice (Universidad 
del Pais Vasco, 1978-1983). Şi-a petrecut ultimul an de liceu în Moundsview High, 
Saint Paul, Minnesota (U.S.A.) 1976-77, cu o bursă American Field.  
 
A predat dezvoltare economică la Universitatea Liberă din Bruxelles (Vrije 
Universiteit Brussel) între 2000 – 7, Universitatea din Deusto 1988-1990 şi 
Universitatea Publică Bască 1987-88. A fost Visiting Scholar la University of North 
Carolina at Chapel Hill (U.S.A.) în cadrul programului EU Fellowship (2000).  
 
A fost invitat ca expert în dezvoltare sau ca vorbitor la întruniri ale guvernelor 
regionale sau naţionale, dar şi la organizaţii internaţionale, precum OECD, Fundaţia 
Ford, Institutul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie din Japonia, Centrul Naţional 
pentru Studii Strategice şi Management din Brazilia, Institutul IC2 din Austin 
(Texas), Banca Mondială dar şi instituţii europene precum OSEO în Franţa, NUTEK 
şi Vinnova în Suedia, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung în 
Germania, etc. 

 
Şef de Cabinet Adjunct 
 
Gabriel ONACA are o vastă expertiză în afaceri europene la 
nivelul administraţiei publice centrale. Începând cu 2013, a 
condus cu succes eforturile României de creştere a ratei de 
absorbţie a fondurilor europene, ca Secretar de Stat în 
Ministerul Fondurilor Europene. 
 

S-a alăturat Guvernului României după patru ani de activitate de consilier juridic la 
Comisia Europeană, Directoratul General pentru Traduceri. Între 2004 şi 2009, şi-a 
asumat responsabilităţi consultative în cadrul Guvernului României, pentru doi Vice-
Prim-miniştri şi pentru Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul. Între 2002 şi 2004 a 
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fost expert la Preşedinţia României în relaţii internaţionale şi europene al Programului 
de Dezvoltare al ONU. 
 
Gabriel Onaca are licenţa în dreptul european şi un master în studii europene la 
Universitatea Pierre Mendès-France din Grenoble. 
 
 

Membru al Cabinetului, Expert 
 
Ioana RUS are o bogată exeprienţă în diplomaţie şi afaceri 
europene. În 2001 a fost numită director al Biroului de 
Turism al României din Londra, iar din 2003 a deţinut 
aceeaşi poziţie la Bruxelles. În 2004 a început să lucreze ca 
diplomat la Reprezentanţa Permanentă a României la UE, 
unde s-a implicat activ în procesul de aderare a României. 
Din 2008 a fost consilier la Parlamentul European în 

domeniul politicilor de dezvoltare regională iar în iulie 2014 a fost numită consilier al 
Vicepreşedintelui Parlamentului European.  
 
Ioana Rus este de profesie economistă, specializată în marketing la Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj. A obţinut un master în management şi comunicare în afaceri 
la SNSPA (Bucureşti) şi, din 2013, este coach profesionist, având studii de profil în 
Vancouver, British Columbia şi Florida. 
 
 
 

Membru al Cabinetului,  
Consilier de Comunicare 
 
Dragoş BUCURENCI este consultant şi trainer de 
comunicare, jurnalist şi activist civic. Înainte de a obţine un 
MBA de la Universitatea Stanford (2013), a construit două 
dintre cele mai importante ONG-uri de mediu din România, 
Salvaţi Delta Dunării şi MaiMultVerde, declanşând o 

campanie naţională care a schimbat radical atitudinea românilor faţă de voluntariat şi 
faţă de mediu. 
 
Are 12 ani de experienţă ca editorialist în presa scrisă şi a produs şi prezentat, timp de 
7 ani, emisiuni de televiziune pentru canale publice şi private. Între 2002 şi 2004 a 
coordonat programele new media pentru British Council Romania şi a fost director de 
comunicare pentru UK-SE European Forum, o iniţiativă a ministrului britanic pentru 
Europa.  
 
Bucurenci este coach NLP certificat (Academy of Leadership Coaching and NLP, 
California, 2013), formator certificat Process Communication Model (Kahler 
Communication Europe, 2008) şi are licenţa în istoria şi teoria artei (Universitatea de 
Artă, Bucureşti, 2009). 
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Membru al Cabinetului 
 
Jan Mikolaj DZIĘCIOŁOWSKI s-a născut în Buenos 
Aires, Argentina. Are un master în economie la Marseille 
Business School, un master în ştiinţe politice la Institut 
d’Études Politiques de Paris şi un master în studii europene 
interdisciplinare la College of Europe. A absolvit de 
asemenea cursul de pregătire internaţional la École Nationale 
d'Administration. 

 
În 1999, s-a alăturat biroului Comitetului pentru Integrarea Europeană a Poloniei ca 
expert al Negociatorului Principal al Poloniei pentru aderarea la UE, în domeniul 
agriculturii. În 2005, s-a alăturat Secretariatului General al Comisiei Europene, unde a 
oferit expertiză politică asupra Poloniei şi s-a ocupat cu probleme de etică publică, 
activităţi OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) şi Codul de Conduită pentru 
Comisarii UE. 
 
În 2008, a început lucrul în Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG 
Regio) ocupându-se, ca manager de proiect, de implementarea politicii de coeziune în 
Spania. Din 2011, lucrează ca manager de proiect şi conducător de echipă în 
departamentul care se ocupă de Polonia. A fost responsabil pentru programul 
operaţional Infrastructură şi Mediu, program care a oferit finaţare pentru proiecte de 
transport, mediu şi energie. A fost implicat activ în negocierile pentru Acordul de 
Parteneriat cu Polonia (2014-2020) şi respectiv programele operaţionale (Fondul de 
Coeziune şi ERDF – Fondul Regional European de Dezvoltare) 
 
Este fluent în poloneză, spaniolă, fraceză şi engleză şi cunoaşte bine limba italiană. 
 
 

Membru al Cabinetului 
 
Tomáš NEJDL este un expert ceh în politici de coeziune, cu 
o experienţă de 16 ani la nivel naţional, internaţional 
(serviciu diplomatic) şi la Comisia Europeană. Are un master 
în geografie la Universitatea Carolină din Praga, unde a 
studiat geografia socială şi dezvoltarea regională. 
 
Nejdl şi-a început cariera ca unul dintre primii experţi în 
dezvoltare regională şi politici europene de coeziune în 
Ministerul Ceh al Dezvoltării Regionale în 1998. A participat 
la negocierile de aderare ale Republici Cehe şi a fost unul din 

membrii importanţi ai echipei care a redactat şi negociat Planul Naţional de 
Dezvoltare în 2003.  
 
A lucrat apoi ca secretar de politică regională la Reprezentanţa Permanentă a Cehiei la 
UE. A contribuit la negocierile pachetului legislativ al politicilor de coeziune 2007-
2013 şi a unor documente-cheie precum Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi 
programele operaţionale. A fost implicat activ în pregătirea şi implementare politicilor 
de coeziune în timpul preşedinţiei cehe a UE, în 2009. 
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S-a alăturat apoi Comisiei Europene ca expert naţional detaşat în echipa de 
coordonare a DG Regio, unde a avut sarcini de interpretare în echipa de coordonare a 
DG Regio, în ceea ce s-a numit apoi Centrul de Competenţă pentru Eficienţa 
Operaţiunilor. În 2014, s-a întors la Reprezentanţa Permanentă a Cehiei pentru a-şi 
folosi experienţa dobândită la Comisie contribuind la implementarea şi închiderea cu 
succes a programelor operaţionale cehe 2007-2013. 
 

Asistent pentru politici 
 
Mathieu FICHTER este expert în dezvoltare durabilă, în 
special energie, climă şi mediu. Este conducătorul echipei care 
se ocupă de dezvoltare durabilă în cadrul Centrului de 
Competenţă pentru Dezvoltare Inteligentă şi Durabilă al 
Direcției Generale Politică Regională și Urbană (DG Regio). 
Lucrează în domeniul energiei, schimbărilor climatice şi 
mediului din 2006. A fost consilier pentru energie şi climă în 
Parlamentul European şi apoi, din 2008, la Comisia 
Europeană – DG Regio. Mai înainte, lucrase vreme de câţiva 

ani ca analist de afaceri şi marketing project manager într-o importantă companie 
multinaţională din domeniul bunurilor de consum cu mişcare rapidă. 
 
Are un master în managementul mediului la Universitatea Liberă din Bruxelles şi un 
master in economie şi sociologie la Universitatea din Strasbourg. Studiile lui includ 
un an la Universitatea din Bayreuth, Germania, precum şi stagii de cercetare de scurtă 
durată în Finlanda şi Grecia. A participat, ca expert sau vorbitor invitat de autorităţi 
naţionale sau regionale ale EU sau ale altor organizaţii, precum Banca Mondială sau 
OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), la mai multe 
conferinţe la înalt nivel în domeniul energiei, climei şi politicilor de mediu. 
 
 
 
 
 


