
Alexandra Lacurezeanu 

Data nașterii: 08/09/1998  Cetățenie: română  Gen: Feminin  (+40) 730523774  

alexandra.lacurezeanu@gmail.com  str.Colonia Borhanci nr.104A, 400481, Cluj-Napoca, România  

2005 – 2017 – Cluj-Napoca 
BACALAUREAT – Colegiu National "George Cosbuc" 

01/10/2018 – 17/09/2021 – Cluj-Napoca 
LICENTA – Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" 

Limbă(i) maternă(e):  ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversație

GERMANA B2 B2 B2 B2 B2

ENGLEZĂ B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

excel  word  power point 

2018 – 2019 
Organizatia Studentilor Farmacisti 

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" 
Am participat la organizarea de evenimente gen conferinte cu impact asupra educatiei nutritionale. 

2018 – 2021 
Grupul de copii din cadrul Biserici Adormirea Maicii Domnului 

Alături de echipa de voluntari din cadrul acestui program am organizat pentru copii diferite activități, jocuri
interactive, dar și ateliere de nutriție în cadrul cărora le-am oferit copiilor educație nutrițională și i-am
învățat cum să își pregătească gustări sănătoase și ce înseamnă o alimentație sănătoasă.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 

VOLUNTARIAT 

mailto:alexandra.lacurezeanu@gmail.com


2021 – 2021 
Ateliere de nutriție "Educație nutrițională prin joc" 

Winners Tennis Club Cluj-Napoca 
În cadrul acestui atelier am organizat jocuri interactive cu copii de la Școala De Vară din cadrul clubului
sportiv Winners, sub coordonarea dieteticianului Laura Gavrilaș. Scopul atelierului a fost de a crește
alfabetizarea nutrițională și alimentară a copiilor cu vârste cuprinse între 7-13 ani, prin diferite jocuri
interactive.
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