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INFORMAŢII PERSONALE Mario-Andrei Bălu ă ț

Str. Uruguay nr. 12, etaj 3, apartament 7, sector 1, 011443 Bucuresti (România) 

(+40) 726 454 939    

marioandreib1@gmail.com 

PROFILUL PERSONAL  Elev in cadrul Colegiului National "I. L. Caragiale", Bucuresti. 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

09/09/2019–Prezent Elev in cadrul Colegiului National "I. L. Caragiale", Bucuresti

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

12/09/2011–20/06/2014 Clasele I-IV
Scoala Primara "Ion Heliade Radulescu", nr. 11, Bucuresti (România) 

14/09/2015–14/06/2018 Clasele V-VIII
Scoala Gimnaziala "Ion Heliade Radulescu", nr. 11, Bucuresti (România) 

09/09/2019–Prezent Clasa a IX-a
Colegiul National "I. L. Caragiale", Bucuresti (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

engleză C1 C1 C1 C1 C1

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary) 

franceză B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare - excelente abilitati de interactiune cu copiii, dobandite si prin activitatea de voluntariat in cadrul 
proiectului "O Sansa Pentru Toti";

- abilitati de comunicare, munca in echipa, adaptabilitate rapida la conditii diverse, rezistenta la stres si
oboseala;

Alte competenţe Voluntariate:

- educatie : in cadrul voluntariatului "O Sansa Pentru Toti", am ajutat elevi din clasele I-VIII, 
provenind din medii nefavorabile si cu o structura economica deficitara, in vederea efectuarii 
temelor, lucru suplimentar pentru teste si ascultari, iar pe cei mici, sa invete si sa scrie. De 
asemenea, am luat parte si la numeroase ateliere, precum atelierul de martisoare, in cadrul 
caruia am realizat martisoare "hand-made", pe care le-am pus, mai apoi, in vanzare pentru a 
strange bani destinati centrelor din cadrul proiectului;
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- lectura: am donat cateva carti copiilor fara posibilitati financiare, prin intermediul Asociatiei 
"Atitudinea Civica", presedinte fiind prof. univ. Iancu Mariana;

Workshop-uri si Webinare:

- Violenta de gen si abuzul sexual: workshop-ul a fost organizat de Centrul Filia, avand ca 
scop informarea elevilor cu privire la riscurile violentei de gen si ale abuzului sexual, cat si cu 
privire la metodele de prevenire si combatere ale acestor fenomene. A fost o experienta cu o 
incarcatura educationala foarte mare si cu un caracter informativ fundamental in procesul 
dezvoltarii personale, pe parcursul a doua ore si jumatate;

- "Become a Criminology specialist with a bachelor degree from the University of Law": 
webinarul a avut ca scop prezentarea oportunitatilor de aplicare la The University of Law, in UK. 
Mai mult, pe langa scopul informativ al acestuia, am avut ocazia sa vorbim si cu un profesor de 
la universitate, care ne-a raspuns atat la toate intrebarile noastre legate de ceea ce inseamna 
"Criminology" si ce poti sa faci cu un "bachelor degree", cat si ce joburi sunt valabile in UK in 
ceea ce priveste criminologia;

- International Law Webinar: in cadrul activitatii, am avut onoarea de a vorbi cu Ministrul 
Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, care ne-a vorbit despre Natiunile Unite 
(ONU), institutiile acestora si despre Dreptul International si modul in care functioneaza. Pe 
parcursul webinarului, ni s-au alaturat si domnul Traian Filip, Directorul General al 
Departamentului pentru Organizatii si Relatii Multilaterale, cat si doamna Alina Orosan, 
Directoarea Generala a Departamentului pentru Relatii Legale, in cadrul Ministerului de Afaceri 
Externe. La sfarsitul webinarului, a fost o sectiune Q&A, unde ne-am adresat intrebarile celor doi 
directori generali, legate de programul de internship al Ministerului de Afaceri Externe, 
situatia actuala care prevede criza de COVID-19; cum va afecta aceasta statele membre si 
problema Incalzirii Globale si a ridicarii nivelului de apa al marilor si oceanelor. Mai mult, acestia 
ne-au prezentat si o scurta descriere a programului Youth, pe care il putem urma ca studenti, in 
viitor;

 Programe scolare si extrascolare:

- experienta unui training Model United Nations (ONU): am participat la un training MUN, 
care a avut ca scop pregatirea noastra pentru ceea ce inseamna o conferinta de tip MUN. 
Programul s-a desfasurat pe perioada a trei saptamani, o sesiune pe saptamana, iar in cadrul 
ultimei sesiuni am avut un "hands-on experience", in care am avut ocazia de a simula adunarea 
Comitetului UNICEF si desfasurarea unei conferinte MUN, asemanatoare cu cea oficiala. Dupa 
aceasta experienta, m-am inscris si am fost admis la primul meu MUN, World Youth Model 
United Nations, ce va avea loc in August, anul acesta;

- proiectul "Scoala Ambasador European": in cadrul acestui proiect, am luat interviu unei 
eleve din Estonia. Una dintre temele pe care le-am abordat impreuna a fost criza de 
Coronavirus: masurile luate de Parlamentul Estoniei si restrictiile impuse de acesta cu privire la 
desfasurarea activitatiilor, care inainte, erau permise. Berit mi-a povestit cate ceva legat de 
izolarea la domiciuliu, cum face fata distantarii sociale, si despre evolutia virsului in contextul 
Estoniei. Mai mult, ea mi-a prezentat si modalitatea desfasurarii cursurilor in mediul online, 
anume, platforma pe care se desfasoara acestea, eficienta cursurilor, cantitatea de lucru 
individual pe care trebuie sa il depuna si modul in care elevii care nu au acces la internet sau la 
dispozitive care sa le ofere posibilitatea de a participa la cursuri isi continua activitatea 
academica. Berit mi-a impartasit si cateva note si impresii personale cu privire la maniera in care 
atat profesorii, cat si elevii reusesc sa faca fata acestei pandemi. Eu i-am precizat cateva 
aspecte privitoare la evolutia virusului in contextul Romaniei, restrictiile si masurile pe care le-a 
adoptat Parlamentul Romaniei pentru a combate infectarea cu Coronavirus a populatiei. Un 
punct de vedere asupra caruia am fost amandoi de acord a fost solidaritatea de care a dat 
dovada Uniunea Europeana in ceea ce priveste situatia actuala. In urma evaluarii grupului 
format din 5 elevi reprezentanti ai liceului (printre care a si eu), de un reprezentant al Biroului De 
Presa al Municipiului Bucuresti in relatie cu Parlamentul European, colegiul nostru "I. L. 
Caragiale" a obtinut titlul de "Scoala Ambasador European 2020";

- Clubul de Fotografie: am luat parte in cadrul clubului de fotografie al colegiului (I.L.C. Studio), 
organizat de o eleva din clasa a XI-a, cu experienta si cunostinte bogate in domeniu. Am invatat 
despre tehnica fotografica, punctele de forta, unghiuri, lumini, texturi, umbre si elemente de 
compozitie fotografica. La terminarea cursului ne-a fost eliberata o diploma, iar eu am castigat si 
titlul de "Cele mai bune fotografii ale temei fotografice: Portrete instantanee;

- Programul de educatie financiara "Sa vorbim despre piata financiara nebancara", editia 

2018: in cadrul proiectului, am vorbit despre ceea ce inseamna piata financiara nebancara, 
economii, tactici financiare, analize financiare, precum si multe alte lucruri interesante legate de 
bani, intrebuintariile acestora, cum sa ii economisim si cum sa ii investim inteligent;
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Cursuri suplimentare:

- "Fundamentals of Neuroscience: The Electrical Proprieties of the Neuron", Harvard
University: pe parcursul acestui curs, avand o durata de completare de 2 luni, am invatat 
numeroase lucruri cu privire la cum functioneaza creierul nostru, modalitatea in care sunt 
transmise semnalele electromagnetice, modul de comunicare al neuronilor, precum si multe alte 
lucruri ca: formule de calculare a potentialului pentru un ion aflat in stadiu de echilibru, a 
potentialului membranei aflate in stadiu de repaus, etc. Dupa absolvirea cursului, in urma unui 
examen final ce includea toata materia, am primit un certificat verificat, care demonstreaza 
intelegerea informatiile dobandite pe parcursul orelor si posibilitatea de punere in practica a 
acestora;

- Comparative Equality and Anti-Discrimination Law", Stanford University: in cadrul 
cursului, am invatat despre ceea ce inseamna egalitate si discriminare, am auzit diverse opinii 
ale unor oameni apartinand diferitelor state si mi-am creat o opinie in ceea ce priveste 
atat discriminarea, cat si egalitatea, dar si metodele de combatere ale discriminarii. In urma 
absolvirii cursului si obtinerii unei note indeajuns de mare pentru trecere, am primit un certificat 
de educatie profesionala, care atesta participare si implicarea mea activa in cadrul cursului;

- curs de limba franceza la Institutul Francez, Bucuresti - perioada 11 mai - 22 iunie 2020: 
curs de limba Franceza cu profesor nativ;

Tabere de vara:

- tabere de vara - limba Engleza:

1. New York - Rider University - durata de doua saptamani;

2. Los Angeles - California State University - durata a doua saptamani;

 In cadrul acestor doua tabere de vara, am efectuat, pe durata unei  saptamani, cursuri de limba 
engleza cu profesori nativi, care au fost foarte utile pentru dezvoltarea aptitudinilor lingvistice in 
limba engleza. La sfarsitul acestora, am fost supusi unei evaluari, iar pe baza ei, ne-au fost 
eliberate diplome, cu punctajul obtinut, in cadrul unei festivitati de absolvire. Am absolvit cele 
doua cursuri cu punctaj maxim;

Activitati culturale:

- Teatrul Nottara: impreuna cu clasa si sub indrumarea doamnei de religie, profesoara in cadrul 
colegiului national "I. L. Caragiale", am fost sa asistam la cateva Ted Talk-uri ale unor persoane 
din diverse domenii. In cadrul activitatii, am avut onoarea de a o vedea si vorbi cu doamna Maia 
Morgenstern, o actrita si persoana desavarsita, personalitate marcanta a cinematografiei si 
culturii romanesti;

Olimpiade si concursuri:

- Olimpiada de Limba si Literatura Romana (OLLR) - clasele V-VIII: in fiecare an din 
gimnaziu, am participat la OLLR, trecand mai departe pana la faza pe municipiu;

- Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viata (OLAV) - clasele V-IX: am participat la OLAV in 
fiecare an incepand cu clasa a V-a, obtinand merite deosebite si premii pana la faza pe 
municipiu;

- Olimpiada de Biologie: am participat, in clasa a VII-a, la Olimpiada de Biologie, la care m-am 
si calificat mai departe, la faza pe sector, dar, din motive personale, nu am putut sa mai particip 
si la urmatoarea etapa;

- Olimpiada de Franceza: in calsa a IX-a, m-am inscris si m-am calificat pentru etapa a II a, a 
olimpiadei de franceza, la care am sustinut proba scrisa, orala si auditorie;

- Olimpiada de Istorie: am participat, in calsa a VIII-a, la Olimpiada de Istorie, la care m-am 
calificat la faza pe sector, dar se suprapunea cu OLAV, asa ca am decis sa renunt si sa merg 
mai departe la cea de romana;

- Concursul „Cassini – Om de ştiinţă pentru o zi”, ediţia 2016-2017, clasa a VI-a: am 
participat la concursul "Cassini", la subiectul "Lacurile de pe Titan", unde am luat o mentiune, iar 
eseul meu a fost publicat in revista Cadrelor Didactice;

- Concursul Cangurul Lingvist, limba Franceza, editia 2019-2020;

- Concursul "Muzica: arta, stiinta, emotie", editia 2016: in cadrul concursului, ne-a fost 
derulata o piesa de muzica simfonica, clasica, pe baza careia a trebuit sa scriem un eseu despre 
sentimentele si gandurile noastre, care rezulta din audierea muzicii. Am obtinut medalia de 
bronz, locul 3 pe Municipiul Bucuresti;

- Concursul CICREST, editia 2017: obiectivul concursului a fost acela de dezvoltare 
a creativitatii elevilor prin reacordarea la actualitatea tehnico-stiintifica, intelegand mecanismele 
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gandirii. Am obtinut premiul III in cadrul concursului;

- Simpozionul "Simboluri In Universul Cunoasterii" - editia 2018 -: in cadrul concursului, eu 
impreuna cu sora mea, am realizat un proiect cu titlul "Time Travel", pe care l-am prezentat unui 
jurui. A fost o experienta interesanta, care mi-a dezvoltat profund competentele de "public 
speaking";

ANEXE
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