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Scurtă biografie
Director Executiv al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană (ianuarie 2013-prezent).
Simona Neumann are o experiență de 18 ani în relații internaționale și afaceri europene în poziții
de management, coordonare și execuție în diferite organizații românești și internaționale.
În perioada 2009-2012 a lucrat la Comisia Europeană, Directoratul General pentru Extindere la
Bruxelles și Nicosia unde a gestionat programe complexe de reconciliere și dezvoltarea societății
civile, programe cu privire la politicile Uniunii Europene și acelea privind schimburile academice
internaționale, toate într-un context politic foarte sensibil.
În perioada 2004-2009 a fost manager de proiect și coordonator academic la Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din București, în cadrul unui proiect de reformă a
administrației publice din Romania.
Experiența ei internațională mai cuprinde activitatea în cadrul celui mai proeminent program de
diplomație publică al Departamentului de Stat American, și anume Programul Fulbright - la
Institutul pentru Educație Internațională (Divizia Council for International Exchange of Schoalrs)
din Washington DC, SUA (2001) și un stagiu petrecut la o companie de consultanță în domeniul
fondurilor europene – Veb Consult din Florența, Italia (2000).
Activitatea ei profesională timișoreană a constat în coordonarea Centrului de Informare cu privire
la Oportunitățile de Studii în SUA (inființat cu sprijinul Comisiei Fulbright) și a filialei din
Timișoara a Centrului Național Leonardo da Vinci (1999-2004). Înainte de aceste poziții a
coordonat programe în cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest
din Timișoara (1998-1999). Și-a început cariera la Institutul Intercultural din Timișoara unde a
lucrat timp de aproape un an (1996).
A obținut Certificat în studii de management strategic al organizațiilor non-guvernamentale la
Universitatea Harvard, Kennedy School of Government, Executive Education. Are titlul de
Doctor în Relații internaționale și afaceri europene, specializarea - Diplomație publică,
obținut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în anul 2011 și acela de Master în Studii
Europene al Universității de Vest din Timișoara, obținut în anul 2000.
A urmat mai multe specializări în gestionarea fondurilor europene la Comisia Europeană; în
relații internaționale în SUA, unde a fost cercetător independent la The Catholic University of
America din Washington, DC (2001); în Marea Britanie, la Centrul de Studii de Securitate și
Diplomație din cadrul Universității din Birmingham (2005); și în București, la Institutul
Diplomatic Român din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (2008-2009).
Limbi cunoscute: română, engleză, maghiară.

