
COSMIN OLTEANU
Quality Verification Tester - Electronic Arts

Din Bucure?ti

Date contact

Email: olteanucosmin112@outlook.com Tel: +40745686833

Despre mine

COSMIN OLTEANU este in prezent presedintele Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN și al Consiliului Tinerilor

Instituţionalizaţi, activist civic, antreprenor si fost consilier parlamentar, persoana implicata in reforma sociala si culturala a

societatii romanesti.

Experienţă profesională

Experienţă pe

departamente

Controlul calităţii: 3 luni

ONG / Voluntariat: 5 luni

Grafică / Webdesign / DTP: 3 ani

Administrativ / Logistică: 4 ani și 4 luni

IT Software: 1 an și 8 luni

Jurnalism / Editorial: 4 ani și 5 luni

Vânzări: 6 luni

Management: 1 an

Educaţie / Training / Arte: 1 an și 1 lună

Feb 2022 - prezent Quality Verification Tester - Electronic Arts
3 luni București | Controlul calităţii | IT / Telecom

Testarea produselor software de divertisment ale companiei Electronic Arts, atat cele de platforma mobila, dar
si desktop in vederea evidentierii si gasirii unor buguri, ori probleme de calitate si raportarea lor.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
test, DevTest, Devtrack, functional testing, Gaming, pc gaming

Feb 2022 - prezent Președinte - Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi
3 luni București | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi s-a înfiinţat în baza proiectului Eu, Tu, El si Ea -- Noi ne reprezentăm!,
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Trust for Civil Society în
Central and Eastern Europe și sponsorizat de Raiffeisen Bank.

Scopul principal al Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi este de a acţiona pentru apărarea și promovarea
drepturilor tinerilor institutionalizaţi aflaţi în prezent sau nu (post-institutionalizaţi) în sistemul de protecţie
specială, pentru creșterea participării active a acestora la viaţa comunităţilor în care activează, precum și
pentru a susţine și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european și
internaţional. De asemenea Consiliul trebuie să promoveze în rândul tinerilor instituţionalizaţi educaţia, valorile
și respectul pentru viaţa umană. Consiliul urmărește pregătirea, informarea și formarea tinerilor
instituţionalizaţi pentru familie și societate, precum și crearea cadrului necesar dezvoltării personale și
profesionale a acestora.

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi este furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Justiţiei
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Sociale sub numărul AF 006051/26.08.2019. 

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Leadership, Project management, Management, Team leadership, Team work, Team Management, Strategic
planning, Time management, Managementul echipei, comunicare relationare

Dec 2021 - prezent Director al Departamentului pentru Diversitate și Minorităţi - Consiliul Tinerilor

Instituţionalizaţi5 luni

București | ONG / Voluntariat | Administraţie / Sector Public

Departamentul Diversitate și Minorităţi al Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi își propune să dezvolte
comunităţile minoritare din România prin solidaritate și încredere reciprocă, rezultate din activităţile sociale, o
prezenţa pe scenă culturală alternativă, precum si o atenţie deosebită acordată diverselor grupuri sociale
defavorizate.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Leadership, Project management, Management, Team Management, advocacy, drepturile copilului,
Managementul echipei, drepturile omului, lobby, lucru echipa, comunicare relationare, organizatorice

Nov 2021 - prezent Vicepreședinte - Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi
6 luni București | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi s-a înfiinţat în baza proiectului Eu, Tu, El si Ea -- Noi ne reprezentăm!,
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Trust for Civil Society în
Central and Eastern Europe și sponsorizat de Raiffeisen Bank.

Scopul principal al Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi este de a acţiona pentru apărarea și promovarea
drepturilor tinerilor institutionalizaţi aflaţi în prezent sau nu (post-institutionalizaţi) în sistemul de protecţie
specială, pentru creșterea participării active a acestora la viaţa comunităţilor în care activează, precum și
pentru a susţine și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european și
internaţional. De asemenea Consiliul trebuie să promoveze în rândul tinerilor instituţionalizaţi educaţia, valorile
și respectul pentru viaţa umană. Consiliul urmărește pregătirea, informarea și formarea tinerilor
instituţionalizaţi pentru familie și societate, precum și crearea cadrului necesar dezvoltării personale și
profesionale a acestora.

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi este furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Justiţiei
Sociale sub numărul AF 006051/26.08.2019. 

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Leadership, Project management, Training, Management, Project Planning, Team leadership, Team
Management, Time management, Public speaking, Managementul echipei

Mai 2021 - prezent CEO & Web Designer & IT - PFA OLTEANU C
1 an București | Grafică / Webdesign / DTP | IT / Telecom

In cadrul companiei am invatat sa imi manageriez afacerea, sa tin contabilitatea primara, sa construiesc
site-uri pe baza de Wordpress, sa instalez diverse pluginuri, respectiv certificate SSL, sa configurez eshopuri
si multe altele.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Adobe Photoshop, Wordpress, SEO, Contabilitate primara, Management, Woocomerce, Elementor, Smarbill

Nov 2020 - prezent Consilier - Consiliul Consultativ pe Probleme Administrative al Primăriei Bacău
1 an și 6 luni Bacau | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

In cadrul postului am dezvoltat alături de colegii mei o serie de strategii și politici prin care sa putem
îmbunătăţi viaţa comunităţii și a urbei, cât și dezbătut și iniţiat diverse proiect cu impact local pentru
comunitatea băcăuană.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Administratie, Adaptability, Team work, Team Management, Communication skills, politici publice, politici
sociale, Organisational skills, strategii de dezvoltare urbana, politici locale
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Sep 2020 - prezent Manager IT - VEGAN SMART SRL
1 an și 8 luni Constanta | IT Software | Comerţ / Retail

Locul de munca a presupus o serie de activităţi de creare conţinut multimedia pe platforme web, mentenanţa
și securizarea acestora, cât și crearea de design personalizat pentru clienţii acestor platforme.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Project management, Management, management proiect, Team leadership, Sales Management, Team
Management, crm customer relationship management, Managementul echipei, managementul timpului
prioritatilor

Salariul net: 2000 RON

Ian 2020 - prezent Editorialist - Redactia ROPAGANISM
2 ani și 4 luni Baia Mare | Jurnalism / Editorial | Publicitate / Marketing / PR

Jurnalismul este una din pasiunile, dar și profesiile in care am fost implicat. In cadrul redacţiei am redactat o
serie de articole de presa, dar și căutat subiecte ce prin impactul lor sunt de natura sa afecteze viaţa
comunităţii și a societăţii, fapt pentru care ele trebuiesc mediatizate.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
engleza, jurnalism online, microsoft outlook, experienta in jurnalism, comunicare relationare, redactarea
articolelor jurnalistice

Mar 2022 - Mar 2022 Presedinte Interimar - Consiliul Tinerilor Institutionalizati
1 lună București | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi s-a înfiinţat în baza proiectului Eu, Tu, El si Ea -- Noi ne reprezentăm!,
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Trust for Civil Society în
Central and Eastern Europe și sponsorizat de Raiffeisen Bank.

Scopul principal al Consiliului Tinerilor Instituţionalizaţi este de a acţiona pentru apărarea și promovarea
drepturilor tinerilor institutionalizaţi aflaţi în prezent sau nu (post-institutionalizaţi) în sistemul de protecţie
specială, pentru creșterea participării active a acestora la viaţa comunităţilor în care activează, precum și
pentru a susţine și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european și
internaţional. De asemenea Consiliul trebuie să promoveze în rândul tinerilor instituţionalizaţi educaţia, valorile
și respectul pentru viaţa umană. Consiliul urmărește pregătirea, informarea și formarea tinerilor
instituţionalizaţi pentru familie și societate, precum și crearea cadrului necesar dezvoltării personale și
profesionale a acestora.

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi este furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Justiţiei
Sociale sub numărul AF 006051/26.08.2019. 

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Leadership, Project management, Training, Management, Team leadership, Team Management, Strategic
planning, Time management, Public speaking, Managementul echipei

Aug 2019 - Ian 2020 Agent de Vanzari - Telekom
6 luni Baia Mare | Vânzări | Media / Internet

Plasarea de servicii adaptate clienţilor PF existenţi ai Telekom sau a competiţiei prin analizarea nevoilor lor,
posibilităţilor financiare și locative și găsirea celor mai bune oferte in scopul vânzării, cât și al creșterii gradului
de satisfacţie a consumatorului final. Pachetele de internet, televiziune și mobil (TKRM) au reprezentat
principalele oferte ale perioadei când am lucrat in cadrul companiei.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Vanzare, comunicare relationare, negociere vanzare, vanzare negociere contracte, vanzari produse servicii,
publicitate promovare marketing, tehnici negociere vanzare

Salariul net: 1800 RON
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Iun 2018 - Iun 2019 Administrator - PATRUVIA NEW CONCEPT SRL
1 an și 1 lună Pitesti | Management | Comerţ / Retail

Administrarea afacerii preluate de către noul acţionariat intr-o perioada dificila financiar pentru companie a
reprezentat un challange pentru mine, pe care ca administrator l-am avut de depășit și am reușit sa o fac. In
plus am dezvoltat o serie de reforme prin digitalizarea principalelor procese administrative, birocratice și
contabile ale firmei, cât și îmbunătăţit dialogul cu salariaţii companiei.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Contabilitate primara, administrarea afacerii, microsoft windows 8 7 vista xp

Salariul net: 2000 RON

Nov 2018 - Mar 2019 Consilier parlamentar onorific - Camera Deputatilor
5 luni București | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

Analiza diverselor nevoi societale și a eventualelor lipse legislative in materie, cât și dezvoltarea unor grupuri
de lucru specializate si coordonarea lor spre definitivarea unui cadru normativ adaptat nevoilor societale
identificate in sensul îmbunătăţirii pachetelor legislative existente sau nu. Proiectele privind combaterea
traficului de persoane, parteneriatul civil, proiectul priviind criptomonedele, cât si proiectul de lege priviind
bullyingul si cyberbullyingul au reprezentat doar câteva din proiectele la care am lucrat.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Internet, Legislatie, microsoft word excel, microsoft outlook, Negociere, Redactare documente, lucru echipa,
comunicare relationare, organizatorice, proiecte de legi

Ian 2018 - Feb 2019 Responsabil de PR si Marketing - Pentasquad
1 an și 1 lună Bacau | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

Generarea de strategii de marketing adaptate nevoilor clienţilor in scopul aducerii de noi clienţi și a
îmbunătăţirii fidelităţii clienţilor existenţi, atât in ceea ce privește limbajul agenţilor de vânzări, cât și in ceea ce
privește comunicarea prin intermediul platformei web dedicate și a site-urilor sociale.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Adobe Photoshop, Social Media, Marketing online, Google Analytics, Marketing, Facebook Ads, Social Media
Marketing, facebook pages, publicitate promovare, publicitate promovare marketing

Salariul net: 2000 RON

Apr 2018 - Ian 2019 Jurnalist - POV21
10 luni Bacau | Jurnalism / Editorial | Media / Internet

In cadrul POV21 am dezvoltat o serie de articole prin care am identificat probleme studenţilor sau a
comunităţii in ansamblu și am încercat sa găsesc soluţii jurnalistice prin mediatizarea lor.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Adobe Photoshop, Wordpress, Editare video, Adobe Audition, Redactare, editare audio video, Jurnalism,
scriere articole, redactarea articolelor jurnalistice

Ian 2017 - Nov 2018 Jurnalist - BlastingNews
1 an și 11 luni Strainatate | Jurnalism / Editorial | Media / Internet

Deschiderea internaţională a mea către jurnalism mi-a permis sa cunosc o noua dimensiune a carierei
jurnalistice și totodata sa observ felul in care aceasta poate fi valorificata in schimbarea unor chestiuni in
societatea românească, dar și viziunea europeană.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Adobe Photoshop, Microsoft Office, Wordpress, Editare video, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition,
Redactare, editare audio video, Jurnalism, scriere articole, press releases, press monitoring, redactarea
articolelor jurnalistice
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Iun 2016 - Apr 2018 Președinte - Asociatia THE NEW PAGAN DAWN
1 an și 11 luni Bacau | Administrativ / Logistică | Administraţie / Sector Public

La nivelul Asociaţiei THE NEW PAGAN DAWN, structura pe care am fondat-o alături de alţi 4 oameni am
reușit sa ne nisam pe nevoile neacoperite de către statul roman sau mediul privat și anume nevoile comunităţii
politeiste, comunitate ce zilnic se confrunta cu fenomenul de bullying și cel al excluziunii sociale.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Leadership, Team work, Team Management, Time management, experienta in domeniul ong-urilor, voluntariat
ong-uri

Nov 2017 - Feb 2018 Secretar General - Sucursala CTI Bacău
4 luni Bacau | Administrativ / Logistică | Prestări servicii

Tinerii institutionalizaţi reprezintă încă o categorie socială greu încercată in România și care nu e vizibila, lucru
ce m-a motivat ca parte a acestei categorii sa ofer o vizibilitate și o reprezentare adecvată acesteia și sa
încerc sa îmbunătăţesc viaţa ei in ansamblu prin diverse sesiuni de întâlniri cu autorităţile publice in materie
de protecţia copilului, prin organizarea de activităţi specifice cum au fost cele de educaţie financiară sau cele
de educaţie sexuală și combaterea transmiterii bolilor venerice.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Secretariat, Gestionarea conflictelor, activitati de secretariat, lucru echipa, comunicare relationare,
organizatorice, Comunicare negociere, rezistenta stres prelungit

Ian 2017 - Feb 2018 Reprezentant Regional - Asocia?ia Elevilor din Bacău
1 an și 1 lună Bacau | Educaţie / Training / Arte | Educaţie / Training

Ca urmare a activării in cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Bacau am adus experienţa formată acolo in
mediul privat și am încercat sa îmbunătăţesc reprezentarea judeţeana a elevilor dim Bacau, cât și sa fii
intermediarul dialogului din profesor și elev, școala și beneficiar educational, respectiv părinte, prin rezolvarea
conflictelor ivite și găsirea unor soluţii adecvate de rezolvare a principalelor probleme.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Time management, Managementul echipei, comunicare relationare, Comunicare negociere

Sep 2015 - Aug 2017 Designer Web - Asocia?ia Clubul Expresia Ideii
2 ani Onesti | Grafică / Webdesign / DTP | IT / Telecom

In cadrul Asociaţiei Expresia Ideii mi-am făcut debutul in ceea ce privește activitatea de creare și design a
site-urilor web pe platforma de WordPress și am lucrat la generarea unor pagini adaptate nevoilor organizaţiei.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Wordpress, web
design, html css

Nov 2016 - Feb 2017 Vicepre?edinte - Consiliul Jude?ean al Elevilor Bacău
4 luni Bacau | Administrativ / Logistică | Educaţie / Training

In cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Bacau am lucrat in funcţia de conducere a acestei structuri a
Ministerului Educaţiei Naţionale și am reușit sa facem o analiza a mediului instituţional școlar la nivelul
judeţului Bacau, cât și sa lucram la identificarea și rezolvarea abuzurilor instituţionale făcute asupra elevilor
sau a lipsei de viziune, ori chiar facilitaţi acordate de unităţile de învăţământ elevilor in procesul
instructiv-educativ.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Adobe Photoshop, Team leadership, teambuilding

Educaţie

2021 - prezent Facultate - Universitatea Bioterra
Drept | București
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2020 - prezent Facultate - Universitatea București
Facultatea de Teologie Româno-catolică - Studii Religioase | București

In cadrul programului de studii religioase cercetez mediul religios in context istoric, dogmatic, cultural,
lingvistic, teologic si cunosc impactul social al religiei la nivel societal si totodata antropologic.

2015 - prezent Liceu / Școală profesională - Liceul cu Program Sportiv
Antrenor Fotbal | Bacau

Sportul este nu doar o știinţă in ceea ce privește motricitatea noastră, cât și o metoda de divertisment,
regăsire și îmbunătăţire a sănătăţii omului.

2021 - 2021 MBA - International Business Management Institute
Basics of Project Management

2019 - 2020 Facultate - Facultatea de Litere, Departamentul de Teologie Ortodoca a Universităţii

Tehnice din Cluj Napoca
Teologie Ortodoxa Pastorala | Baia Mare

Teologia bizantina a schimbat societăţile din estul Europei și vestul asiatic prin împregnarea unor valori etice
și teologice asupra societăţii, lucru ce trebuie studiat și cunoscut pentru a putea porni sănătos pe drumul
dezvoltării umane.

2014 - 2016 Facultate - Universal Life Church
Teologie Comparativă

Mediul universitar internaţional îţi oferă o perspectiva noua asupra Teologiei comparative și a istoriei
fenomenului religios in lume prin cercetarea dimensiunii religioase și găsirea principalelor fire istorice și
culturale ce le-au creat și dezvoltat pe parcursul timpului.

Abilităţi

Abilităţi generale

abilitati lingvistice, Competente digitale, Perfectionism, Adaptabilitate, Capacitate de invatare rapida

Limbi străine

engleză - Avansat, ebraică - Mediu, franceză - Mediu, greacă - Începător

Alte informaţii

Calificări

Certificat de Calificare Profesionala Lucrator de Tineret

dobândit în Iun 2021

Certificări

Premiul Special pentru Antreprenoriat

dobândit în Nov 2017

Am ob?inut premiul prin care mi se recunoa?te calitatea de antreprenor, la planul de bussines SC PENTAMALL SRL. Activitatea a fost
organizată de Centrul European pentru Strategii Durabile Bacău, în parteneriat cu Barrier, Federa?ia de Tineret Bacău, Direc?ia Jude?eană
de Sport ?i Tineret ?i Primăria Municipiului Bacău.
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Certificatul Ruhr Games 2017

dobândit în Iun 2017

Am participat în localită?ile germane: Hamm, Hager ?i Dortmund la sesiunile de workshop:
1. Sport in Development: The Potential of Sport to Make the World a Better Place
2. Corruption in sports - Good Governance
3. Anti-discrimination Politics
4. Brexit, terrorism, military coup - what is happening in Europe?

La aceste cursuri mi-am perfec?ionat abilită?ile lingvistice de vorbire ?i scriere în limba engleză, cât ?i format profesional ?i politic prin
sesiunile de workshop. 
Am fost delegat de Federa?ia de Tineret să particip la această activitate interna?ională, denumită Ruhr Games, edi?ia 2017, împreună cu al?i
tineri ?i profesori universitari din peste 15 ?ări.

Conferinţe

Summitul COPIILOR ȘI TINERILOR aflaţi în grija statului

perioada Mar 2022 - Mar 2022

Conștientizarea transformărilor ce au loc odată cu încetarea măsurii protecţiei speciale ne obligă la organizarea acestui summit. La momentul
actual, la nivel naţional, sunt dezvoltate doar câteva programe de tranziţie de la mediul instituţionalizat la mediul comunitar. Aceste programe
sunt cel mai adesea susţinute de organizaţii nonguvernamentale.

În ultimii 10 ani peste 39.500 tineri au ieșit din îngrijire la nivel naţional
Copiii abandonaţi au nevoie de îndrumare și suport în procesul lor de tranziţie. Cunoașterea legislaţiei, pregătirea acestora cu privire la
provocările dezinstituţionalizării, face ca acest summit să fie vocea de care mii de copii abandonaţi au nevoie.

Suntem la a treia ediţie.

Ediţia din acest an își propune să strângă din fiecare judeţ câte un copil și un reprezentant al D.G.A.S.P.C., să-i implice împreună în ateliere
dedicate deprinderilor de viaţă independentă, dezvoltare personală și reprezentare în relaţia cu instituţiile statului.

Hobby-uri

istoria, IT, Marketing, Cultură Antică

Proiecte

Proiect Educa?ional priviind Combaterea Discriminării în Unită?ile de Învă?ământ Preuniversitar din Bacău

perioada Dec 2016 - Ian 2017

Proiectul priviind combaterea discriminării a fost un program dezvoltat alături de Asociatia THE NEW PAGAN DAWN prin care am iniţiat o
cercetare sociologica priviind excluziunea socială a tinerilor, cât și soluţia adecvată combaterii acestui fenomen, evidenţiata prin dezvoltarea
unor cursuri informative și formative la nivelul liceelor și școlilor.

Publicaţii

Despre Sinodul al IV-lea Ecumenic de Olteanu Cosmin

dobândit în Sep 2020

Etica academică - Cadru general și problematică de etică academică în mediul preuniversitar (studiu de caz)

dobândit în Sep 2020

Magia Qabalistica, Qliphothica si Goetica

dobândit în Mar 2020

Mic îndrumar al Politeistului autentic

dobândit în Feb 2020

Raport privind abuzul asupra copiilor legat de acuzatii de Posesie si Vrajitorie Rev. Olteanu Cosmin

dobândit în Ian 2020

Perspective Psihologice Privind Mitologia Vampirilor de Margaret Shanahan, tradus Onofrei Mihaela și adaptat de Olteanu

Cosmin

dobândit în Dec 2019
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O analiză exagetică a lucrării "Despre Zei si lume" de Gaius Sallustius Crispus

dobândit în Sep 2019

Introducere in Tarologie

dobândit în Feb 2019

Emil Moise, Cazul elevului Cosmin Olteanu - Noua Revista de Drepturile Omului

dobândit în Aug 2018

Raport de cercetare radiografie asupra comunitatii pagane din România

dobândit în Mai 2017

Traininguri

Când tinerii ?tiu ce vor, viitorul e de partea lor

perioada Sep 2017 - Oct 2017

Am participat la cursuri de dezvoltare socio-profesională ?i de perfec?ionare în care am învă?at următoarele:
1. Public Speaking
2. Time Management 
3. Personal Branding

Aceste cursuri au fost organizate de Direc?ia Jude?eană de Sport ?i Tineret, AJOFM Bacău, Centrul European de Strategii Durabile ?i
Federa?ia de Tineret Bacău

Voluntariat

Diplomă de merit pentru activită?ile de voluntariat cultural

perioada Dec 2017 - Dec 2017

Cu prilejul Zilei Interna?ionale a Voluntariatului am primit la Centrul Cultural UNESCO: Nicolae Bălcescu, Bucure?ti diploma de merit pentru
activită?ile de voluntaria din partea Asocia?iei Connections România.
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