Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume

Burlacu Alina-Gabriela

Adresă(e)

508, DN 1,107485, Puchenii Mari, Jud. Prahova/ Bvd. Regina Maria, nr. 80, Sect 4, Bucuresti

Telefon(oane)

0244478365

E-mail(uri)

gabriela.burlacu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

01.07.1987

Sex

Feminin

Mobil:

0768321714

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Mai 2010 – prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale Director Executiv
Centrul de Excelenţă Academică ( ONG specializat în realizare proiectelor de tineret pe directiile
Numele şi adresa angajatorului
educație și cultură)
Tipul activităţii sau sectorul de
Str. Brăiliţa , nr. 9, sect. 3 , Bucureşti
activitate
E-mail: office@cexa.org; Website: http://www.cexa.org
Scrierea și organizarea implementării proiectelor
Reprezentarea Asociaţiei în relaţiile cu terţii, în limitele stabilite de Consiliul Director;
Încheierea de acte juridice şi acte de gestiune în numele Asociaţiei;
Punerea în aplicare a hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei, precum şi programele de
activitate ale Asociaţiei aşa cum au fost stabilite de către Adunarea Generală sau Consiliul Director;
Asigurarea administrării şi conducerii operative a Asociaţiei în intervalele cuprinse între şedinţele
Consiliului Director;
Ţinerea la zi a registrelor Asociaţiei şi verificarea evidenţei contabile Întreprinderea de măsuri de
administrare şi conservare a patrimoniului Asociaţiei
Organizaţie non-profit având scopul de a sprijini şi încuraja progresul academic prin dezvoltarea de
programe de cercetare în ştiinţe juridice, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, studii europene şi
comunicare.

Iulie 2011 – Noiembrie 2011
Business Developer
Crearea si implementarea de solutii integrate de management
Activitati sales-related pentru servicii de consultanta centrate pe concepte de nisa: BPM, SOA, BI, BPO
etc si metodologii specifice.
Activitati sales-related in conformitate cu metodologia Miller Heiman.
Generarea de propuneri de optimizare a fluxurilor de lucru din companii prin solutii de management al
documentelor, managementul litigiilor de logistică, managementul facturilor şi litigiilor de facturare,
managementul daunelor, etc.
Dezvoltarea de proiecte pentru companii bazate pe arhitectura de procese (BPM) din cadrul acestora.
Enterprise Concept, Str. Baba Novac nr. 19 A,etaj 4, sect. 1, Bucureşti
Consultanţă de business şi IT

Octombrie 2010 – Aprilie 2011
Coordonator proiecte
Fundația Licinium pentru integrarea și orientarea socio-profesională a tinerilor cu handicap
Str. Bibescu Voda, nr. 1
Scriere de proiecte
Strângere de fonduri
Realizarea strategiei de implementare a proiectelor
Organizarea de evenimente
Septembrie 2009-Decembrie 2009
Stagiar
Cercetare, Scriere recenzii
Institutul Diplomatic Român
Bvd. Primaverii, Nr. 18
Pregătire şi formare profesionale pentru personalul diplomatic.
Iulie 2009
Team lider
Coordonarea activităţii unui grup de voluntari internaţional, gestionarea bugetului, asigurarea comunicării
cu autorităţile publice franceze
Jeunesse et Reconstruction, 10, rue de Trévise
75009 Paris
Métro Cadet ou Grands boulevards
Voluntariat
Martie 2009
Personal de suport proces de evaluare proiecte europene
Verificarea borderourilor de evaluare, gestiunea datelor
Archidata, Calea Pleveni, Nr. 46-48
Evaluare proiecte europene
Iulie 2008-Septembrie 2008
Stagiar
Organizator al Conferintei internationale Administration without Frontiers
Organizator al Academiei de vară pentru masteranzi
European Public Law Organisation, Achaiou 16, GR-10675 , Atena, Grecia
Organizaţie de drept public cu profil internaţional

Educaţie şi formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Octombrie 2006- Iulie 2009
2009 - 2011
Masterand, Program masteral „Analiza şi soluţionarea conflictelor”, Departamentul de Relaţii
Internaţionale şi Integrare Europeană, SNSPA
Masterand, Program masteral „Spaţiu Public European”, Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA
2006-2009
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative , Facultatea de Administraţie Publică, specializarea
Administraţie Europeană
Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti, specializarea Ştiinte Politice in limba română

Perioada

2002-2006

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza, Franceza,Spaniola
Posed certificatul de competenţă lingvistică „Cambridge Advanced”;
Posed certificatul de competenţă lingvistică „Diplôme de Langue Française”;

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleza
Franceza

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
indpendent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale







Abilități dezvoltate de comunicare și interacțiune
Abilitatea de a mă adapta la medii interculturale dezvoltate în cadrul proiectelor europene și
internaționale la care am participat
Spirit de echipă : am participat la anumite proiecte care au necesitat interacţiunea cu tineri de
aceaşi vârstă, români sau străini
Am participat la proiecte organizate de Departamentul de Cultură şi Evenimente din cadrul
Asociaţiei Studenţilor din Universitatea Bucureşti
Fost membru al Parlamentului Tinerilor, convenţia Sectorului 2

Calități de lider (am fost reprezentant al elevilor și studenților în consiliile profesorale)
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bun organizator:


Coordonator al unor evenimente organizate în cadrul facultății



Am ocupat poziţia de „strategic planner” în cadrul unei echipe care a participat la „Olimpiadele
Comunicării” Ediţia 2007 la secţiunea Comunicare politică.



Am fost strategic planner în proiectul european „Şcoli şi muzee pentru Europa”organizat de
Muzeul de Artă din Ploieşti în colaborare cu Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”.



Team leader al unui grup de 18 voluntari din 9 țări diferite organizat în Franţa de către
organizația Jeunesse et Reconstruction



Fundraiser Fundația Licinium

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului




Posed Certificatul „European Computer Driving Licence”
Cunoștiințe foarte bune ale pachetului Microsoft office și de bază ale aplicației de design grafic
Adobe photoshop

Competenţe şi aptitudini artistice






Interes pentru muzica clasică, literatură, călătorii.
Publicaţii :
 Poeziile mele au fost publicate în Antologia lirică „Aerul dintre coarnele cerbului”
Menţiune la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”-2006
Premiul special la Concursul Național de Poezie „Nichita Stănescu”



Manager de Proiect - acreditat CNFPA



Certificat Youth Pass pentru programul Tineret in Actiune al Comisiei Europene



Training pentru pregătire personalului ce evaluează proiecte europene - (2009)



Participant la simularea activității Parlamentului European, Cluj- Napoca (2009)



Participant la Sesiunea anulaă de comunicări științifice organizată de Academia Națională de
Informații cu lucrarea “Riscuri și amenințări legate de statele eșuate” (2009)



Certificat de absolvire a cursului “Procedura de angajare în cadrul instituțiilor europene“,
organizat de Institutul European din România în colaborare cu Centrul de Studii Europene de la
Strasbourg, Ambasada Franței la București și Institutul francez din București (2009)



Observator din partea Asociației Pro Democraţia la alegerile prezidențiale din 2009 (2009)



Absolvent al modulului de Management și Leadership din cadrul trainingului “Liderii Mileniului
III“, organizat de CODECS (2004)



Câştigător al concursului „Ai potenţial de lider european?” organizat de Institutul European
pentru Democrație participativă QVORUM

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare
Publicații:





2009: Riscuri și amenințări legate de statele eșuate, A XV-a Sesiune de Comunicări Științifice organizată de Academia Națională de
Informații “ Guvernare, securitate și informații în secolul 21“, ISBN 978-606-532-012-3
2009: Relaţiile bilaterale americano-israeliene după Războiul Rece, Revista Institutului Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe,
ISSN 2066- 7531
2012: The importance of Non-Formal Education and the Role of NGO’s in its promotion, EIRP Proceedings, 2012, Danubius University,
Galati, ISSN: 2067-9211
2012 – prezent: Editor executiv - Revista Reflectii Academice, realizata de Centrul de Excelenta Academica, ISSN 2284 – 9610

Membru al unor organizații profesionale și sociale:





Membru fondator al Centrului de Excelență Academică (2010)
Voluntar în cadrul Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning ( februarie – iulie 2010)
Voluntar Fundația Motivation România ( aprilie 2010- prezent)
Voluntar Crucea Roșie din România ( 2005-2007)

Cursuri, seminarii și conferințe


Septembrie 2011- prezent : Program de Formare Diplomatică Iniţială – Institutul Diplomatic Român în colaborare cu Ministerul Afacerilor
Externe



2012, 3 mai: coordonator echipa de organizare a conferintei "Reformarea sistemului electoral si crearea unei culturi electorale”.Centrul
de Excelenta Academica in parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei, Uniunea Juristilor din Romania si Fundatia
Societatea Civila



2012, 7 martie: coordonator echipa de organizare a conferintei "Filosofia dreptului si conditia practica a juristului",Centrul de Excelenta
Academica in parteneriat cu Uniunea Juristilor din Romania
2011, 10 noiembrie: coordonator echipa de organizare a conferintei "Romania post alegeri 2012. Incotro?", Centrul de Excelenta
Academica in parteneriat cu Uniunea Juristilor din Romania



2011, noiembrie: Managementul accesarii fondurilor europene – organizat in cadrul Proiectului Strategic “Centru Pilot Integrat pentru
initierea si sprijinirea afacerilor in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana” –
Academia de Studii Economice Bucuresti



2011, 30 iunie: prelegere in cadrul simpozionului “Suprematia Constitutiei- deziderat si realitate” organizat cu ocazia “Zilei Justitiei” de
catre Uniunea Juristilor din Romania



2011, 22 iunie: coordonator echipa de organizare a conferintei "Tratatul de la Lisabona si viitoul Uniunii Europene",Centrul de Excelenta
Academica in parteneriat cu Uniunea Juristilor din Romania



2010, 14-18 octombrie: Curs de ințiere în scrierea proiectelor europene pentru tineret “Appetiser“ organizat la Bonn de Agenția Națională
pentru tineret din Germania



2010, 12 aprilie: participant din partea Centrului de Excelență Academică la lansarea versiunii în limba română a site-ului
http://www.votewatch.eu, lansat de Institutul European pentru Democrație participativă QVORUM



2010, martie –mai: observator al cursului online de ”Diplomație publică”, organizat de DiploFoundation și Ministerul Afacerilor Externe
din România

