
1/4 

AUREL LAZĂR 

   
E-mail:  lazar.a.aurel@gmail.com 
 

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 

 Capacitate ridicată de analiză-sinteză a informațiilor; 

 Capacitatea de a realiza analize/rapoarte exhaustive în domeniile 

economic, politic și social, cu relevanță în sectorul academic 

și/sau de business;  

 Capacitate și disponibilitate pentru lucrul sub presiune; 

 Experiență în organizarea de evenimente de anvergură  

internațională; 

 Experiență de lucru în medii multiculturale; 

 Experiență în asistarea cliențior/partenerilor autohtoni și/sau internaționali 

 Abilitate ridicată de lucru în echipă. 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 

 Director al Departamentului Proiecte, UN Youth, Filiala București  - 

octombrie 2016-mai 2017                                                      

- organizarea și conducerea departamentului în vederea implementării de 

proiecte în domeniul relațiilor internaționale, în concordanță cu valorile 

Organizației Națiunilor Unite.  

- activitatea a culminat cu organizarea seriei de evenimente ”A Glance on 

Diplomacy”, care au vizat construirea de punți de dialog între mediul studențesc 

din România și exponenții mediului diplomatic din alte state (ex. Canada etc.). 

 Program de internship la German Marshall Fund of the United States                            

august 2016-decembrie 2016 

- asistarea personalului în programele și procedurile de finanțare ale Black 

Sea Trust for Regional Cooperation, menținerea la zi a informațiilor din bazele de 

date și asistarea partenerilor internaționali; 

- realizarea de analize de presă zilnice pe problematici relevante, specifice 

Europei de Est, Balcanilor și Federației Ruse; 

- suport în vederea implementării unor evenimente precum Bucharest Forum, 

editia 2016, organizat de Institutul Aspen Romania în parteneriat cu German 

Marshall Fund of the United States; 

- asistare în pregatirea conferinței internaționale “Moldova-Too Small to 

http://bucuresti.unyouth.ro/
http://www.gmfus.org/
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Fail?”și a dezbaterii “Voice of The Eastern Flank - Post-Warsaw Summit 

Perspectives”. 

 

 Program de internship la Smartlink Communication – ianuarie 2017-martie 

2017 

  Program de internship la Strategikon – noiembrie 2016-februarie 2017 

- asistatare în procesul de cercetare în domenii precum afacerile europene, 

securitate internațională, domeniul guvernamental etc.; 

- realizarea de traduceri. 

 Programul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de 

specializare inteligentă (CERT-ANTREP), implementat de Scoala Națională de 

Studii Politice și Administrative în pateneriat cu Camera de Comerț și Industrie a 

României și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării – noiemebrie 2020-prezent. 

 

EDUCAȚIE ȘI PREGĂTIRE 

 Student-doctorand, Științe Politice (2017-prezent), Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative 

Titlul tezei: Federația Rusă și Turcia, între cooperare și conflict în regiunea 

extinsă a Mării Negre 

 Masterat, Diplomație și Negocieri Internaționale (2015-2017), Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative 

 Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene (2012-2015), 

Universitatea Petru Maior Târgu Mureș 

 Licențiat în Istorie (2012-2015), Universitate Petru Maior Tâgu Mureș 

 

Alte forme de pregătire 

 Participare la NATO Youth Academy 2, 2-7 noiembrie 2020, eveniment 

organizat de Asociația ESCU, în parteneriat cu Divizia de Diplomație Publică a 

NATO; 

 Participare la Summer  School On Diplomacy 2020, 28 septembrie-2 

octombrie 2020, eveniment organizat de UN Youth Association of Romania; 

 Participare în Kosovo la International Summer University, 3-14 iulie 2017, 

eveniment academic organizat de University of Prishtina; 

 Particicape la Aspen Junior Seminar ediția a V-a, program de leadership, 

decembrie 2016 

 Prticipare la Bucharest International Student Model United Nations 

http://thesmartlink.org/
http://strategikon.ro/
http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/
http://www.upm.ro/
http://www.upm.ro/
http://aspeninstitute.ro/aspen-junior-seminar
http://bucuresti.unyouth.ro/projects/bismun/
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(BISMUN), cu tema „Unitate împotriva terorismului – atingerea consensului global”, 

în calitate de delegat în Consiliul Economic și Social (2016) 

 Participare la Global Research Summer School, cu tema Cooperare 

international și soluționarea conflictelor, organizată de Voluntari pentru idei și 

proiecte (2016) 

 Participare la Școala Internațional[ de Vară „GeoPolitica”, ediția a XII-a, 

organizată de Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, în perioada 11-15 iulie 2016; 

 Participare la cursul „Diplomație, geopolitică și noua Europă”, organizat de 

Centrul de Studii Aplicate (2014); 

 

PUBLICAȚII 

 “Weakening transatlantic links? Re-assessing Turkey-NATO relations in 

the context of the Covid-19 pandemic” (articol acceptat spre publicare de revista 

internațională L'Europe Unie); 

 “Turkey between NATO and Kremlin. The impact of Russian-Turkish 

cooperation on the relationship between Ankara and NATO” (articol acceptat spre 

publicare de revista internațională L'Europe Unie); 

  ”Regional allies or competitors? Romania-Turkey relations dynamics after 

the 2008 NATO Summit in Bucharest till present”(articol în lucru); 

 ”Russian Federation-Turkey military cooperation. The potential of the S-

400 Triumph affair to derail the Euro-Atlantic path of Turkey”, publicat în Numarul 

nr. 86 (1/2021) „GEOPOLITICĂ ŞI (IN)SECURITATE (I) PANDEMIE ŞI 

SECURITATE”, al revistei GeoPolitica; 

  „Implicațiile strategice ale gazoductelor Nord Stream 2 și Turkstream 2 

asupra securității energetice a Uniunii Europene și Ucrainei” (publicat în volumul 

Diplomație și actori geopolitici în epoca interdependenței complexe, coord. Maria 

Costea și Simion Costea, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021, p. 160-175); 

  „Implicațiile OSINT în procesul de intelligence. Relevanța surselor deschise 

într-o lume globalizată”, în lucrarea Geointelligence și securitate într-un mediu 

global, publicată în marja Școlii Internaționale de Vară „GeoPolitica”, ediția a XII-a, 

organizată de Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, în perioada 11-15 iulie 2016; 

  „Ambivalența politicii externe a Muntenegrului după declararea 

independenței. Parcursul euroatlantic factor de stabilitate în Balcanii de Vest”, în 

lucrarea Muntenegru – Geopolitică și securitate. Revista de Geografie Politică, 

GeoPolitică și Geostrategie, nr. 67 (4/2016), 

 

 

 

http://bucuresti.unyouth.ro/projects/bismun/
http://grss.ro/grss-2016/
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CONFERINȚE INTERNAȚIONALE 

 18 decembrie 2020 – conferința internațională Turkey and the Balkans: 

Perspectives on the processes of europeanisation and de-europeanisation, 

organizată de London Metropolitan University; 

 02-03 iulie 2021 – Eurint 2021 Internațional Conference, organizată de 

Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania; 

 19 noiembrie 2020 – International Conference on Management Economics 

and Accounting, organised by „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, 

Romania; 

 16 iunie – Virtual Academic Conference, organised by International 

Academic Institute. 

 

VOLUNTARIAT 

- Voluntar la conferința internațională “The Legitimization of External 

Intervention in the Former Soviet Space”, organizată de Școala  Națională de 

Studii Politice și Administrative (2016) 

- Voluntar la “Bucharest Security Conference”, organizată de Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative (2016) 

 

APTITUDINI LINGVISTICE 

ROMÂNĂ – Nativ 

 

ENGLEZĂ – Experimentat 

FRANCEZĂ – Independent 

SPANIOLĂ – Elementar 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/

