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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Florina-Marieta Neagu  

 
 Str. Castanilor nr. 8, bl. C3, sc. A, et. 4, ap. 1, 730151 Vaslui (România)  

+40755165379     

florinamarietaneagu@gmail.com  

Skype florinamarietaneagu   

Data naşterii 11/04/1995  

 

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

10/2017–04/2018 Voluntar 

Model European Union, Asociația Studenților în Drept, Iași (România)  

- Responsabilă de coordonarea echipei de PR a evenimentului, promovarea 

acestuia și oferirea de suport în organizare; 

Apr 16–Iul 18 Voluntar 

AIESEC România, Chiajna (România)  

- Responsabilă de promovare în cadrul conferinței naționale „SprinCo” 2016; 

- Responsabilă de experiența delegaților în cadrul conferinței naționale „Romanian 

Youth Leadership Forum” 2016; 

- Scrierea a 6 articole pentru Blogul AIESEC România; 

- Responsabilă de experiența delegaților în cadrul conferinței naționale „WinCo” 

2017; 

- Coordonator al comitetului de organizare în cadrul conferinței „SprinCo” 2018; 

- Responsabil la nivel național de promovare și crearea materialelor pentru 

programele de Stagii de Practică Profesionale Internaționale; 

Oct 14–Feb 18 Voluntar 

AIESEC Iași, Iași (România)  

- Responsabilă de evenimente și crearea de materiale în cadrul Departamentului de 

Comunicare; 

- Responsabilă de recepția delegaților, crearea de materiale și promovarea 

conferinței locale „Local Motivational Seminar” 2015; 

- Responsabilă de promovare și evenimente în cadrul proiectului național de 

educație non-formală „GROW”, ediția de iarnă, 2015-2016; 

- Responsabilă de resurse umane în cadrul programului de recrutare în organizație, 

ediția de toamnă, 2016; 

- Oferirea de suport pentru studenții interesați, ca membru al Departamentului de 
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Stagii Profesionale de Practică Internaționale; 

- Lider de echipă în cadrul Departamentului de Stagii de Practică Profesionale 

Internaționale, programul „Global Entrepreneur”; 

Ian 17–Mai 17 Participant 

Programul Pașaport de Angajabilitate, Departamentul Servicii pentru Studenți și 

Absolvenți, UAIC, Iași (România)  

- Participant în cadrul evenimentelor de carieră, cursurilor de dezvoltare 

profesională și stagiului de practică la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog, Iași; 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   

2014–2018 Diplomă de licență  

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (România)  

Lucrare de licență: Statutul juridic al femeilor în contextul desfășurării conflictelor 

armate; 

2010–2014 Diplomă de bacalaureat  

Științe Socio-Umane, Liceul „Mihail Kogalniceanu”, Vaslui (România)  

- Șefă de promoție; 

- Participantă de două ori la faza națională și de două ori la faza județeană a 

Olimpiadei de Istorie; 

- Participantă la Sesiunea de Comunicări Științifice a Elevilor, secțiunea Istorie, și 

la alte concursuri județene de istorie; 

COMPETENŢE 

PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză C1 C1 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și 

C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe de comunicare - abilități foarte bune de comunicare dobândite ca urmare a experienței de 

voluntariat în cadrul mai multor proiecte naționale și internaționale, a diferitelor 

campanii de promovare, recrutare și organizare de evenimente; 

- abilități foarte bune de comunicare cu persoane provenite din diferite culturi, ca 

urmare a implicării în proiectele internaționale din cadrul organizației AIESEC; 

- capacitatea de comunicare clară a ideilor și de lucru în echipă, dobândite de-a 

lungul timpului prin activitatea de voluntariat; 

Competenţe 

organizaţionale/managerial

e 

- abilități de leadership, dobândite ca urmare a participării la trainingurile și 

proiectele din cadrul organizației AIESEC; 

- bune abilități organizaționale, ca urmare a implicării în mai multe proiecte locale 

și naționale, în cadrul aceleiași organizații; 

- abilități de lucru în echipă (membru în aproximativ 15 echipe diferite de 

voluntari) și de coordonare (coordonator al unor echipe de 14, 4 și 12 membri); 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 

Comunicar

e 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
- o bună stăpânire a limbajului CSS în crearea și editarea site-urilor web; 

- competențe de editare foto în programul Adobe Photoshop; 

Alte competenţe - capacitate de adaptare și învățare rapidă; 

- abilitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termene limită; 

- gândire analitică și capacitatea de a soluționa diferite probleme. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

