CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE:
Nume: Streinu
Prenume: Gabriel Alexandru
Data naşterii: 09.10.1992
E-mail: alexandru.streinu@asls.ro
Naţionalitate: român
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
PERIOADA: 01-16 iunie 2013
NUMELE ANGAJATORULUI: Ambasada Republicii Portugheze la Bucureşti
FUNCŢIA OCUPATĂ: Voluntar
PROIECTE COORDONATE ŞI IMPLICARE:
a) Organizator al festivalului “Zilele Culturii Portugheze 2013” la Bucureşti,
unde am avut rolul de a traduce unele documente din română în portugheză şi din
portugheză în română, să întâmpin diplomaţii străini, să ofer ajutor tehnic în cadrul
anumitor conferinţe, am oferit servicii de translaţie pentru unii cetăţeni portughezi, am
ocupat rolul de ghid turistic pentru trupa muzicală din Lisabona “Sebastião Antunes e a
Quadrilha”, am oferit servicii de protocol trupei muzicale portugheze, am menţinut
legătura cu Institutul Camões al Ministerului de Afaceri Externe din Portugalia şi am
desfăşurat o activitate continuă de promovare a evenimentului
PERIOADA: 30.10 2012 – prezent
NUMELE ANGAJATORULUI: Y-PEER International Network
FUNCŢIA OCUPATĂ: Focal Point
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI: trainer şi educator de la
egal la egal în domeniul drepturilor sexuale şi reproductive ale tinerilor, comunicarea
continuă cu diverse ONG-uri naţionale de tineret, organizarea de evenimente şi
coordonarea lor în scopul promovarii drepturilor sexuale şi reproductive ale tinerilor,
comunicarea la nivel internaţional cu: centrul Peer Education, Training and Research
Institute Bulgaria(PETRI Sofia) şi United Nations Population Fund (UNFPA), lider de
opinie la nivel naţional în luarea decizilor cu privire la drepturile tinerilor din România.
PROIECTE COORDONATE ŞI IMPLICARE:
a) Participant la „International Advanced School in Peer Education, Policy Dialog
and Advocacy, HIV prevention amoung vulnerable youth”, organizat de UNFPA
şi de NCPHA - Training Faculty în Pravets, Bulgaria, devenid astfel trainer şi
punct focal la nivel naţional
b) Lider de opinie la atelierul „Post 2015 Youth Consultations” unde am stabilit
împreuna cu ceilalţi participanţi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
(MDG’s) la nivel global, proiectul fiind organizat prin programul Tineret în
Acţiune şi de Restless Development London pentru ONU

PERIOADA: 01.10.2011 - prezent
NUMELE ANGAJATORULUI: ASLS România
FUNCŢIA OCUPATĂ: Membru Dept. PR şi HR
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI: sunt responsabil cu
reprezentarea studenţilor în facultate, promovez imaginea asociaţiei de studenţi şi a
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în afara Facultăţii dar şi în interiorul Universităţii
din Bucureşti, sunt responsabil cu recrutarea voluntarilor, ocup de asemenea funcţia de
mentor pentru voluntarii noi, pe partea de PR ma ocup de contactul cu presa, organizez şi
coordonez evenimente şi nu în ultimul rând sunt un interlocutor viabil între studenţi şi
Facultate, fiind mediator şi pe probleme studenţeşti
PROIECTE COORDONATE ŞI IMPLICARE:
a) Coordonarea şi organizarea „Campaniei de prevenire a cancerului de col uterin,
ediţia a VII-a 2013”, cu scopul de a reduce cancerul de col uterin în rândul
studentelor Universităţii din Bucureşti, astfel am reuşit să ating un număr de 250
de participante, iar prin bunăvoinţa clinicii internaţionale Marie Stopes
International am reuşit sa ofer 400 de teste Babeş – Papanicolau participantelor şi
studentelor doritoare şi să organizez o conferinţă informativă şi interactiva la Casa
de Cultură a Studenţilor Bucureşti
b) Organizator în cadrul proiectului naţional de integrare a elevilor în învaţământul
superior „Conexio Youth Academy”, desfăşurat între 30 martie – 20 aprilie 2013,
cu responsabilitatea de a arăta viitorilor elevi cum se desfăşoară cursurile
universitare şi ce importanţă are o diplomă de absolvire a unei instituţii de
învăţământ superior
c) “Zilele educaţiei nonformale, ediţia 2012”, în acest proiect am coordonat echipa
de voluntari ASLS, în acţiunea organizată de Uniunea Europeană si de programul
Tineret în Acţiune în Parcul Tineretului, unde am organizat activităţi nonformale
pentru tinerii participanţi precum: concursuri cu premii, treasure hunting şi o
campanie de prevenire HIV/SIDA în rândul tinerilor
d) În calitate de coordonator am susţinut un training pe antidiscriminare în cadrul
proiectului “Aici, Studenţii Lansează Societatea, ediţia 2012”, studenţilor
Universităţii din Bucureşti, unde am dezbătut legislaţia, concepte legate de aria
discriminării şi cum putem acţiona împotiva ei
e) În calitate de asistent coordonator am coordonat “Târgul Educaţiei, ediţia a XIIIa, 2012” unde am discutat cu viitori studenţi despre importanţa absolvirii unei
instituţii de învăţământ superior şi despre o viitoare carieră in domeniul limbilor
străine, promovând astfel învăţământul în cadrul Universităţii din Bucureşti
f) În calitate de asistent coordonator am organizat „Campania de prevenire a
cancerului de col uterin, ediţia a VI-a 2012” cu scopul de a reduce cancerul de
col uterin în rândul studentelor Universităţii din Bucureşti, astfel am reuşit să
ating un număr de 200 de participante, iar prin bunăvoinţa clinicii Medsana am
reuşit sa ofer 350 de teste Babeş – Papanicolau participantelor şi să organizez o
conferinţă informativă
g) Membru organizator al proiectului “Smile, ediţia primavară 2012”, proiect ce are
ca scop strângerea de fonduri pentru copii cu boli incurabile, prin fundraising
propriu. Astfel am reuşit să atingem un număr de 40 de copii, cărora le-am
îndeplinit o dorinţă înainte de sărbătorile pascale

PERIOADA: 20.07.2010 – 20.07.2013
NUMELE ANGAJATORULUI: PSI România
FUNCŢIA OCUPATĂ: Coordonator de Voluntari
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI: coordonarea voluntarilor
în diverse proiecte şi activităţi, trainer în domeniul drepturilor tinerilor, responsabil de
partea de HR: recrutare şi selecţie, mentorat şi coaching, promovarea imaginii proiectelor
în mediul online si offline.
PROIECTE COORDONATE ŞI IMPLICARE:
a) Coordonarea proiectului „PSI Summer School 2013”, având responsabilitatea de
trainer în aria antidiscriminării, resurselor umane şi public speaking, atingând
astfel un numar de 30 de participanţi
b) Coordonarea campaniei „1 DECE? – AIDS”, ediţia 2013”, cu scopul de a reduce
numărul de infecţii cu HIV/SIDA în rândul tinerilor bucureşteni
c) Lider de opinie în cadrul conferinţei DVC „Stop Bulying in Schools” organizată
de Ambasada SUA la Bucureşti, 2012
d) Lider de opinie în cadrul trainingului naţional „Sexual and Reproductive Youth
Rights, organizat de ECPI în parteneriat cu SECS România cu ocazia proiectului
internaţional “10 Days of Activism”,2012
e) Organizarea şi participarea la programul naţional de prevenire HIV-SIDA în
rândul tinerilor, organizat în vara anului 2011, cu precădere la activităţi de
outreach, informare şi distribuire de prezervative gratuite
f) Organizarea şi participarea la programul naţional de prevenire HIV-SIDA în
rândul tinerilor organizat între 1.08.2010 – 1.10.2010
EDUCAŢIE:
PERIOADA: 2011 - prezent
DIPLOMA OBŢINUTĂ: student în anul III, studii de licenta în cadrul Universităţii din
Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Filologie, secţia
Portugheză şi Spaniolă, cursuri de zi, 3 ani.
DISCIPLINE PRINCIPALE STUDIATE: Practica Limbii – Comunicare şi Gramatică,
Structura Limbii, Literatură, Concepte de teorie literară, Concepte de lingvistică generală,
Lingvistică romanică, Civilizaţie, Limba latină, Sincronie şi Diacronie
PERIOADA: 2007 - 2011
DIPLOMA OBŢINUTĂ: diplomă de bacalaureat, profil uman, specializarea filologie,
bilingv engleză, în cadrul liceului bilingv “Decebal”, Bucureşti
PERIOADA: 2003 - 2005
DIPLOMA OBŢINUTĂ: Studii în cadrul Şcolii Gimnaziale “Padre Bartolomeu de
Gusmão”, Lisabona, Portugalia
CURSURI DE FORMARE ŞI ATESTATE PROFESIONALE:
PERIOADA SAU DATA DOBÂNDIRII: 9 – 31 martie 2013
ATESTAT: Certificat de participare la modulul de formare “Şcoala de HR”
COMPETENŢE DOBÂNDITE: formarea abilităţilor de recrutare şi selecţie, dezvoltare
şi integrare organizaţională, cultură organizaţională, teambuilding, training şi coaching,
payroll, compensaţii şi beneficii

NUMELE FURNIZORULUI DE FORMARE: Asociaţia Studenţilor la Psihologie şi
Stiinţe ale Educaţiei a Universităţii din Bucureşti
PERIOADA SAU DATA DOBÂNDIRII: 2012
ATESTAT: Atestat de competenţe profesionale
COMPETENŢE DOBÂNDITE: Competenţe lingvistice de nivel avansat în limba
engleză
NUMELE FURNIZORULUI DE FORMARE: Liceul Bilingv “Decebal”, Bucureşti
PERIOADA SAU DATA DOBÂNDIRII: 2009
ATESTAT: Atestat de competenţe profesionale
COMPETENŢE DOBÂNDITE: Competenţe de operare calculator electronic şi reţele,
nivel avansat
NUMELE FURNIZORULUI DE FORMARE: Fundaţia Pentru Învăţământ Bucureşti,
MECTS şi MMFPS
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE LINGVISTICE
LIMBA
Română
Engleză
Portugheză
Spaniolă
Franceză

ÎNTELEGERE
maternă
C1
C1
B2
A2

VORBIRE
maternă
C1
C1
B2
A2

SCRIS
maternă
C1
C1
B2
A2

ALTE DIPLOME ŞI CERTIFICĂRI
a) Diplomă “IN HONORIS”, acordată de Primăria Municipului Bucureşti pentru
rezultate şcolare deosebite ca şef al promoţiei de absolvenţi în anul 2011
b) Participant în calitate de carte vie, în cadrul “Bibliotecii Vii”, coordonată de
Organizaţia Salvaţi Copii, cu scopul de a modifica stereotipurile despre anumite
grupuri sau indivizi din societate românească
c) Participant în cadrul “Oracle Summer School 2012”, pe partea de resurse umane
şi cultură organizaţională
d) Participant în cadrul proiectului “Întărirea Guvernării de Mediu în Bucureşti”,
coordonată de Agenda 21 în parteneriat cu Primăria Askim din Norvegia,
Primăria Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
desfăşurat în anul 2011
e) Participant în proiectul european Comenius: “The Place We Live In”, desfăşurat
în anul 2006 – 2007, fiind delegat în oraşul Avila, Spania
COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI:
a) operare în sistemul Windows
b) operare pachetul Office
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ARTISTICE:
a) numeroase premii la diverse concursuri naţionale şi internaţionale la secţiunile: eseu
artistic, poezie şi teatru

