
    Curriculum vitae  

 

 Date personale 

Nume şi prenume:  Robert Hermeneanu  

Data naşterii: 8 mai 1993 

Adresă: Şos. Fundeni, nr. 3, bloc 39, ap. 46, etaj 9, sector 2, Bucureşti, România 

Adresă de mail: robert.hermeneanu@gmail.com 

Număr de telefon: 0728852778 

Sex: masculin 

Naţionalitate: română 

 

Educaţie şi formare 

Colegiul Naţional „Matei Basarab” (2008-2012), Profilul: Matematică – Informatică Intensiv - 

Engleză 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (2012–2015), Filologie Spaniolă – Engleză 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (2016-2019), Filologie Cehă – Engleză 

 

Traininguri: Training Formator de Formatori – Alexandru Streinu, ASLS România 

           Training comunicare –ASLS România  

           Training vânzări – Monica Dumitrescu 

           Training managementul conflictelor – ASLS România 

           Training public speaking – Vlad Atanasiu, Universitatea Alternativă 

           Training diplomaţie – ASLS România 

           Training antidiscriminare – Alexandru Streinu, ASLS România 
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           Training leadership – Alexandru Streinu, ASLS România 

           Training project management – Ana Georgescu, ASLS România 

           Training visual arts – PRint, PRIME România 

           Training ABC-ul reprezentării studențești – Marius Deaconu, ANOSR  

 

Experienţă 

Voluntariat: 2012 - prezent 

 Președinte al Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

(ASLS), din ianuarie 2017 - prezent 

 Vicepreședinte pe relații interne, din luna septembrie până în ianuarie 2017 

 Teamleader al echipei Social Media, în departamentul PR, în cadrul ASLS România 

 Coordonator al departamentului Fundraising, în cadrul ASLS România (Asociaţia 

Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) 

 Coordonator al ediției de recrutări ASLS primăvară 2015 

 Trainer în cadrul atelierului pe limbi străine la Forumul Organizațiilor Studențești din 

România, organizat de ANOSR la Cluj, în august 2017 

 Trainer în cadrul teambuildingului Summercamp 2017 – Training How to ASLS 

 Trainer în cadrul teambuildingului Wintercamp 2016 -  Training Leadership 

 Trainer în cadrul teambuildingului Summercamp 2015 – Training Leadership 

 Trainer în cadrul teambuildingului Summercamp 2015 – Training Proper Feedback 

 Trainer în cadrul teambuildingului Train of Trainers 2015 – Training leadership 

 Trainer în cadrul teambuildinguluiWintercamp 2015– Training Respect & teamwork 

 Trainer în cadrul teambuildingului Summercamp 2014 – Training Vânzări 

 Trainer în cadrul ONG Fest – Training Importanța voluntariatului în organizațiile 

studențești 

 Trainer pentru recruții ASLS România – Training Proper Feedback 

 Coordonator al proiectului Târgul Educaţiei 2014 

 Coordonator al proiectului Admiterea Online 2014 

 Coordonator al proiectului Diversity 

 Coordonator al proiectului Train the Trainers 2015 

 Asistent-coordonator al proiectului Wintercamp 2014 

 Asistent-coordonator al proiectului Admiterea Online 2013 

 Asistent-coordonator al proiectului Târgul Educaţiei 2013 

 Asistent-coordonator al teambuildingului Hikefest 2014 



 Am participat activ la toate sesiunile de recrutare din cadrul ASLS din 2013 până în 

prezent 

 Voluntar în cadrul echipei Potşieu, care a lansat prima platformă de crowdfunding din 

ţară 

 Voluntar pentru Booktopia în cadrul Street Delivery IX – iunie 2014 

 Voluntar în cadrul BdV (Brigada de Voluntari) – din martie 2013 până în septembrie 

2015 

 Voluntar în cadrul Even’thor – din iunie 2014 până în septembrie 2015 

 

Abilităţi   

Limbi străine vorbite:  

 Engleză – Avansat 

 Spaniolă – Mediu 

 Franceză – Intermediar 

 Cehă - Intermediar 

Competenţe şi abilităţi sociale: Spirit de echipă, abilităţi excelente de comunicare, spirit creativ, 

umor 

Competenţe şi abilităţi organizatorice: Spirit de lider, capacitatea de organizare în scris şi discurs 

oral, capacitatea de a lua decizii sub factori de stres, abilităţi excelente de coordonare a unei 

echipe 

Competenţe şi abilităţi tehnice: cunoştinţe de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, 

imprimantă, scanner), cunoştinţe avansate în utilizarea calculatorului: Microsoft Office, Adobe 

Photoshop 

Alte competenţe şi abilităţi: Tenacitate, curiozitate, spirit de iniţiativă, capacitate de organizare a 

propriei munci, simţ al responsabilităţii, punctualitate, perspicacitate 

 

Hobby-uri 

Hobby-urile mele sunt alergatul, cititul, scrisul, limbile străine, să ascult muzică, să vizionez 

filme şi seriale, jocurile pe calculator, sporturile în aer liber, jocul de şah, board games, 

călătoriile pe munte și mersul pe bicicletă. 

Citatul care mă motivează: „The only time succcess comes before work...is in the dictionary.” 


