
 
 

Sergentu Mădălina –  

absolventă 2010,  

studentă la University College of London, Politics and East-European Studies, 2 

stagii de pregătire în Polonia și Rusia 

 
 

- Absolvent al programului Presidential Classroom, Future World Leaders Summit in 

Washington D.C., iulie 2009 

- Participant in cadrul taberei “Branding Romania 2008 – Different, Intelligent, Powerful in 

Europe!” – workshop de Comunicare & Advertising organizat de Asocatia “Club Liderii 

Mileniului Trei” in parteneriat cu CODECS Romania; 

- Participare in calitate de beneficiar in cadrul taberei de supravietuire “SWAPP 2007” şi in 

calitate de coordinator si organizator “SWAPP 2008”; 

- Delegat al judetului Bacau in cadrul “Youth Summit 2008” organizat de Asociatia 

“Oricum” in parteneriat cu CODECS Romania si British Council; 

- Membru-fondator in cadrul clubului de engleza “Nexus” al C.N.”D.Cantemir” ; 

- Participant la activitatile defasurate in cadrul parteneriatului dintre Liceul Teoretic 

“I.Creanga” Chisinau, Moldova si C.N.”D.Cantemir”, Onesti, Romania : 

-  -schimb de elevi ( octombrie 2005 Onesti/mai 2006 Chisinau) 

-  -prezentari multimedia  

-  -Premiul I in 2008, Premiul II in 2007 la concursul de Prepared Speech ; 

- Absolvent al cursurilor oferite de Fundatia CODECS pentru Leadership prin programul 

“Liderii Mileniului Trei”: 

-  - Modulul 3: Inteligenta emotionala, mai 2009 

-  - Modulul 4: Negocierea si solutionarea conflictelor, decembrie 2008 

-  - Modulul 6: Relatia dintre management si leadership, mai 2009 

-  - Modulul 8: Scoala de joburi si networking “Liderii Mileniului Trei”, septembrie 

2009 

-  - incepand cu septembrie 2009, trainer in cadrul programului “Liderii Mileniului 

Trei”. 

- Participarea la activitatile desfasurate in cadrul acordului de colaborare intre Inspectoratul 

Scolar Judetean Bacau si Academia din Limoges – Franta. Schimb de elevi 2008. 

- Membru al echipei de 25 de elevi ai CNDC care au participat la concursul organizat de 

Parlamentul European « Euroscola » in cadrul caruia ne-am plasat pe locul 13. 

- Participare la marsul ecologistilor in cadrul organizatiei « Scut verde » 2008 ; 

- Participarea ca membru al Asociaţiei « Poarta Viitorului Oneştean –Noi şi Europa” la 

următoarele activităţile organizate:   

-  - oferim daruri pentru copiii de la Fundaţia „Împreună pe calea vieţii” Oneşti, 19 

decembrie 2007; 

-  - donaţii pentru persoanele cu dizabilităţi de la Centrul de Zi „Binecuvântaţi copiii” 

Oneşti, 20 decembrie 2007; 



-  - „Primăvara copiilor” desfăşurată cu copiii nevoiaşi de la Biserica Sf.Nicolae, în 

cadrul proiectului „Dăruind vei dobândi” iniţiat în parteneriat cu Colegiul Naţional 

„D.Cantemir” Onesti, 2 martie 2008; 

-  - acţiunea de împădurire alături de copiii nevoiaşi de la Fundaţia „Acasă la Biserică”, 

29 martie 2008; 

-  - „Crăciunul copiilor” desfăşurată cu copiii nevoiaşi de la Biserica Sf. Nicolae în 

cadrul proiectului “Dăruind vei dobândi” Oneşti, 16 decembrie 2007 şi 14 decembrie 2008; 

- Contributii in organizarea actiunii « Masa crestina » 2007; 

- Contributii in organizarea concursului de fizica « Stefan Procopiu » etapa nationala 2008 ; 

- Contributii in echipa de presa organizata in cadrul Colegiului Naţional “Dimitrie Cantemir” 

Oneşti cu ocazia aniversării celor 45 de ani de existenta ; 

- Contributii in organizarea spectacolului intitulat « Colinde, Colinde…e vremea colindelor » 

alaturi de Asociatia « Poarta Viitorului Oneastean – Noi si Europa » Onesti 23 decembrie 

2007 

- Membru activ in organizatia non-guvernamentala « The Bricks » ; 

- Membru activ in Asociaţia “Poarta Viitorului Oneştean –Noi şi Europa" ; 

- Premiul I National Public Speaking Competition of the Enghlish Speakin Union 2008; 

- In The Moldavian Association Of Teachers Of English contest 

-  - in the section Prepared Speech: I Prize in 2006, III Prize 2007, I Prize 2008, I 

Prize 2009; 
-  - in the section Creative Writing: I Prize in 2007,  I Prize in 2008, I Prize in 2009; 

- Olimpiada de Limba Engleza: Mentiune in 2007, Premiul II in 2008 – faza judeteana, 

Premiul I in 2009 si participare la faza nationala.  

- Premiul I la European Day Of Languages – “Young Writers - Poetry”; 

- Premiul I la European Day Of Languages – “Young Writers - Prose”; 

- Premiul I la European Day Of Languages – “Young Translators”; 

-  Premiul III in cadrul Simpozionului National “Prevenirea si combarea violentei in mediul 

scolar si formarea atitudinii civice” – sectiunea eseu. 

- Premiul II la Concursul National « Olimpiadele Cunoasterii » la disciplina Matematica, faza 

nationala 

- Participat in cadrul proiectului de instruire in Project Managment al Asociatiei Pro 

Democratia 

- Voluntar activ al Centrului « Alexandria » pentru copiii cu dizabilitati 

- Detinator a First Certificate in English, grade A 

- Detinator a certificatului IELTS, overall band 8.5, din care : 

-  - 7.0 in Writing ; 

-  - 8.5 in Listening ; 

-  - 8.5 in Reading ; 

-  - 9.0 in Speaking ; 

- Detinator al certificatului TOEIC, cu punctajul de 975 din 990, din care : 

-  - 495 in Listening ; 

-  - 480 in Reading ; 

- Detinator al certificatului ECDL ; 

 


