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INFORMAŢII PERSONALE Voicu Alexandru Laurențiu 
 

   

           

  

Sexul Masculin | Data naşterii 28/ 05/ 1993 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
 

 

                                         
September 2018 - December 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                       Mai 2016 – Prezent 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Expert 

Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning 

SMART DECISION - Project funded through European funds 

▪ Identificarea celor mai bune practici în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor în politica 
publică și punerea în aplicare a acestora. 

▪ Elaborarea unui manual privind cele mai bune practici internaționale în acest domeniu, 
documentarea studiilor de caz din diferite țări. 

 

Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning 

▪ scriere analize de politică externă pe zona Asia-Pacific  

▪ realizarea de alte activități de cercetare în funcție de proiect, precum elaborarea de scenarii pentru 
viitorul Regiunii Mării Negre, sau analiza propagandei ruse în România sau Republica Moldova : 
“Provocări la adresa creării spațiului comunicațional comun România-Republica Moldova”; 
“Prospective studies of the Wider Black Sea Region”; “ Uses and Abuses in International Law: 
Sovereignty, Self-determination and Separatism”. 
 

Tipul sau sectorul de activitate  org. non-guv., cercetare în domeniul relațiilor internaționale, prevenirea 
conflictului, crisis management și early warning. 

 

         Martie 2016 – Ianuarie 2017 
 

Centrul Global Focus 

Poziție ocupată: Intern 

 ▪ am lucrat în cadrul proiectelor desfășurate de Global Focus în perioada respectivă, precum crearea 
unei baze de date cu experti români pentru a valorifica experiența în reformă a României 

 
 

 
 

           Mai 2014 – Mai 2015 

Tipul sau sectorul de activitate   think-tank,  platformă de politică externă. 

 

UN Youth România 

Poziție ocupată: Membru în cadrul Departamentului de Comunicare 

 ▪ am lucrat la planificarea proiectelor din perioada în care am fost membru 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 
 

       Mai 2014 – Septembrie 2014 

Tipul sau sectorul de activitate   organizație de tineret. 

 

Foreign Policy România 

Poziție ocupată: Intern 

 ▪ participarea la realizarea ediţiilor locale (traduceri, documentări etc.), cercetări proprii în cadrul unor 
teme mai largi, precum Uniunea Europeană. 

 
 
 

 

       Iulie 2014 – Septembrie 2014 

Tipul sau sectorul de activitate   revistă de politică externă. 

 

Guvernul României, Ministerul Culturii, Direcția Relații Internaționale și Afaceri Europene 

Poziție ocupată: Intern 

 ▪ participarea la realizarea activităților din cadrul Direcției  Relații Internaționale și Afaceri Europene 

 
Tipul sau sectorul de activitate   instituție guvernamentală 

Octombrie 2017 -  

     

 

 

Octombrie 2015 – Iulie 2017 
 
 

 
 
 

 
 

            
            
              Octombrie 2012- Iulie 2015 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Aprilie 2013 
 
 
 
 
           
            
          Septembrie 2008- Iunie 2012 

Doctorat 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Științe Politice. 
 
 
Diplomă Master 

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Studii 
Europene, master Analiza și Soluționarea Conflictelor  

Principale materii studiate: relații internaționale, analiză de politica externă, analiză de conflict, crisis 
management. 

 

Diploma de Licență 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Specializarea Relații 
Internaționale și Studii Europene. 

Principale materii studiate: relații internaționale, studii europene. 

 

Certificat de absolvire  

Centrul de Strategii Avansate si Biblioteca Academiei Române 

Cursuri pe tema: Strategii de bună guvernare 

 

Diploma de Bacalaureat 

Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”, Pitești 

Principale materii studiate: științe sociale 
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Limba maternă Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2  C1  C1  C1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză A2  B1  A2  A2  B1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 

  

Competenţe de comunicare  Am participat în mai multe proiecte de echipă, iar în astfel de situații, o comunicare eficientă este 
absolut necesară. De asemenea, am avut ocazia de a întâlni mai multe persoane, de exemplu, în 
cadrul proiectului pentru crearea unei baze de date cu experți români, cu care trebuia să interacționez 
pentru a le afla background-ul, expertiza etc., unde din nou, abilitățile de comunicare sunt necesare. 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Am avut parte de multe proiecte în echipă, fie la facultate, fie în cadrul internship-urilor, unde a trebuit 
să organizez un grup de persoane pentru a îndeplini o sarcină anume. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Procesarea rapidă a informației și prelucrarea ei. 
Înțelegerea informației și capacitatea de a stabili o serie de criterii pentru a stabili validitatea ei. 
Capacitatea de aborda teme noi, fără a avea cunoștințe aprofundate anterioare despre subiectul 
respectiv. 
Capacitatea de analiză 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Experimentat  Independent  Elementar  Independent  Elementar 

  

  

  

                     Permis de conducere  Dețin permis de conducere pentru categoria B. 


