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Informații personale  

Prenume și Nume MIHAI-ALEXANDRU BURLACU 

Domiciliu Str. G. Coșbuc nr. 10, Ap. 14, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș 

Telefon +40 745 055221   

E-mail alexandrumihai.burlacu@yahoo.it 

Naționalitate Română; italiană 

Data și locul nașterii 06/06/1986, Municipiul Bacău 

Sex M 

 
                        Educație și formare 

 
 

                             Octombrie 2019 Doctorand în cadrul Școlii doctorale „Studii de populație și Istoria 
minorităților naționale” a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 
Relator: Prof. Dr. Alina Branda (alinabranda@gmail.com).  

                                       Iulie 2020 Diplomă de Master în Etnoturism / Etnologia și turismul cultural, la 
Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare - 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
Nota finală: 9,73/10. 
Relator: Conf. Dr. Delia Suiogan (delias.bm@gmail.com).  

                                    Aprilie 2018 Diplomă de Master în Limbi și literaturi moderne comparate, specializare: 
limba și literatura română, la Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne 
din cadrul Universității de Studii din Torino (Italia), recunoscută prin atestat 
de către Ministerul Educației Naționale din România. 
Nota finală: 110/110. 
Relator: Prof. Dr. Roberto Merlo (roberto.merlo@unito.it).  

 
 

                            Februarie 2010        
 

Diplomă de Licență în Științe ale Medierii Lingvistice, specializare: italiană / 
engleză la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universiții de 
Studii din Torino (Italia), recunoscută prin atestat de către Ministerul 
Educației Naționale din România.  
Nota finală: 102/110. 
Relator: Prof. Dr. Marco Cugno. 

Iulie 2005  Diplomă de bacalaureat a Liceului Științific de Stat „Edoardo Amaldi” 
(matematică/fizică și latină/franceză), Orbassano, Provincia Torino (Italia). 

Iunie 2000 Școala gimnazială de Stat „Piero Gobetti”, Beinasco, Provincia Torino 
(Italia). 
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Domeniul ocupațional Mediere lingvistică și traductologie; Limbi și Literaturi Moderne; 
Comunicare organizațională și administrativă 

Octombrie 2015 Traducător și interpret autorizat de limba italiană. 

Traduceri în curs de redactare Q (roman) de Luther Blissett; 
 Sonete de Cecco degli Angiolieri. 

Articole în curs de redactare „Metanoia la Francisc de Assisi prin prisma Cântării fratelui soare” (cu o 
nouă traducere a textului) 
„Ursul: animal-pivot al calendarului tradițional românesc” 

Noiembrie 2010 - Ianuarie 2011 Cercetare arhivistică la Arhiva „CENTRO STUDI PIERO GOBETTI” din Torino în 
vederea publicării unui studiu lingvistic și istoric privitor la relațiile dintre mișcarea 
studențească și cea muncitorească în contextul industrial torinez în anii 1968-1969, 
cf.: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10502-012-9177-2 de Steven 
Wright, Senior Lector în cadrul Monash University, Australia 
(Steven.Wright@monash.edu).  

Sept. 2010 - Sept. 2015 Operator sociopedagogic la domiciliu pentru persoane cu dizabilități motorii, în 
cadrul Serviciului de asistență socială publică (Primăria orașului Torino, Italia). 
Angajator: Ivan Vannicelli (ivan.vanni@yahoo.it).  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limbi materne Română; italiană 
  

Alte limbi străine cunoscute  

Autoevaluare   Vorbire Scriere 

Nivel european (Cadrul European 
Comun de Referință) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

LIMBA ENGLEZĂ  
 

C2 - Utilizator 
experimentat 

 
C2 - Utilizator 
experimentat 

 
C2 - Utilizator 
experimentat 

 
C2 - Utilizator 
experimentat 

 
C2 - Utilizator 
experimentat 

LIMBA FRANCEZĂ  
 

B2 - Utilizator 
independent 

 
B2 - Utilizator 
independent 

 
B2 - Utilizator 
independent 

 
B2 - Utilizator 
independent 

 
B2 - Utilizator 
independent 

LIMBA LATINĂ  
 

B2 - Utilizator 
independent 

 
B2 - Utilizator 
independent 

 -  -  
B2 - Utilizator 
independent 

            

Compentențe și abilități sociale Bună capacitate de relaționare cu echipa de lucru, având un spirit de echipă 
constructiv și o fire răbdătoare. 
Bună capacitate de interelaționare cu varii tipologii umane, indiferent de 
varstă, naționalitate, strat social sau dizabilitate.  
 
Am întreprins cercetări de teren, în anii 2014-2015, în cartierul „Lungo Stura 
Lazio” din orașul Torino (Italia) locuit de cetățeni români de etnie romă.  
Între 2019 și 2020 am întreprins cercetări de teren printre crescătorii de ovine 
din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

O bună stapânire și organizare a propriilor activități de lucru fie individual, 
fie la nivel de echipă în vederea definirii strategiilor de comunicare 
desfăşurate în jurul unui brand din sectorul economic sau cultural.  

Îngrijirea relaţiilor publice şi a publicităţii în eficientizarea comunicării cu 
publicul țintă, precum și în promovarea on-line sau prin mass media a 
serviciilor oferite. 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a limbajelor și programelor informatice precum: sistemele 
operative Mac Os X și Windows (10, precum și cele anterioare); programele 
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MS Word, Excell, PowerPoint; Open Office. 

Competențe și aptitudini artistice/ 
pasiuni și interese personale 

Poezia, paleografia, antropologia, muzica (rock, jazz, orchestrală și 
cameristică), istoria și geografia.  
Plimbările pe munte și excursiile cu bicicleta. 

Permis de conducere B  

Informații suplimentare și 
anexe 

Se atașează, conform cererii, referințe și copii de documente. 

  

  Data:  18.12.2020             Semnătura: 

           


