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INFORMAŢII PERSONALE Gabriel Horia Nasra  
 

 
  

 Meseriilor nr 1, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 

 0788.202.995     0770.615.302 

 nasragabrielhoria@yahoo.com, contact@horianasra.ro  

www.horianasra.eu  

horianasra (skype) nasragabrielhoria (yahoo)    

Sexul Masculin | Data naşterii 23.08.1984 | Naţionalitatea română   

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ Deputat 

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ Consilier Local 

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ Expert - proiect POSDRU 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ Consilier – comunicare, politică.   

 

Decembrie  2016 – 
decembrie 2020   

Camera Deputaților – Parlamentul României  

Camera Deputaților – www.cdep.ro     

(vicepreședinte -  Comisia pentru politică externă) 

(membru -  Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI) 

 

Legislativ 

iulie 2016 – decembrie 
2016   

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca  

Consiliul Local -  http://www.primariaclujnapoca.ro    

 

Administrație   

2015  Agenţia judeţeană a forţelor de muncă Cluj 
AJOFM Cluj - http://www.ajofmcj.ro  
 

ianuarie 2014 - noiembrie  Consilier Cabinet Europarlamentar - Corina Crețu, vicepreședinte al Parlamentului 
European.  

Parlamentul European  http://www.europarl.europa.eu/portal/ro   

mailto:nasragabrielhoria@yahoo.com
mailto:contact@horianasra.ro
http://www.horianasra.eu/
http://www.cdep.ro/
http://www.primariaclujnapoca.ro/
http://www.ajofmcj.ro/
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ Expert - proiect POSDRU 

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ Consilier – comunicare, politică.    

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ Vânzări  

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE Istorie – profesor.  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE Socio-antropologie, istorie . 
 

2007 - 2009  Master  
Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș Bolyai” Cluj-
Napoca. 
Antropologie, socio-antropologie, filosofie, istorie modernă, istorie contemporană 

Menținerea relațiilor cu mass-media locală cât și centrală; pregatirea materialelor 
pentru emisiuni, interviuri, articole; oferirea de informații de interes public ( 
instituțiile Uniunii Europene și politicile europene); conceperea, redactarea și 
publicarea comunicatelor de presă. 

Comunicare politică   

2013  Agenţia judeţeană a forţelor de muncă Cluj 
AJOFM Cluj - http://www.ajofmcj.ro  

ianuarie 2013 – iunie 2014  Consilier Cabinet Parlamentar – deputat Aurelia Cristea 

Cabinet Parlamentar – Camera Deputaților http://www.cdep.ro/  

Redactarea de întrebări, interpelări și declarații politice; menținerea relațiilor cu 
mass-media locală cât și centrală; pregatirea materialelor pentru emisiuni, 
interviuri, articole, conferințe de presă; conceperea, redactarea și publicarea 
comunicatelor de presă; organizare de evenimente. 

Comunicare politică  

decembrie 2003 – iunie 
2009  

Agent Vânzări | Manager marketing 

SC Nasra Int`l Trading Consultancy SRL – București. 

Prospectarea pieței și aducerea de noi clienți, stabilirea și menținerea relațiilor cu 
clienții, analizarea cerințelor potențialilor beneficiari, pregătirea ofertelor comerciale 
pregătirea prezentărilor necesare pentru serviciile firmei, efectuarea de prezentări 
de produse, participarea la negocieri comerciale, promovarea imaginii organizaţiei, 
studiul pieţei şi al concurenţei, atragerea de noi domenii de activitate profitabile 
pentru firmă.  

Vânzări, marketing. 

2003 - 2007  Licențiat în Istorie   

Facultatea de Istorie din cadrul Universității București. 

Relații Internaționale, Istoria imaginarului, istorie contemporana, seminarii de 
filosofie și sociologie 
Licența: Terorismul european după 1945.  

http://www.ajofmcj.ro/
http://www.cdep.ro/
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Dizertație: Violență și Identitate în Irlanda. 
 

  ALTE COMPETENȚE 
          / VOLUNTARIAT         

 
Voluntar în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în 
România, Serviciul Investigații Speciale, în perioada martie-iulie 2009 - 
adeverință (în timpul voluntariatului am participat la prelucrarea dosarelor foștilor 
comandanți de penitenciare în cadrul proiectului „Dicționarul ofițerilor și angajaților 
civili ai Direcției Generale a Penitenciarelor 1948-1989”). 
 
Organizator al următoarelor proiecte derulate prin  Asociația NAPOCA  FORUM: 
Conferința NAPOMUN 2013, Simularea Internațională a Națiunilor Unite și a 
Uniunii Europene (NapoMUN este o simulare menită să creeze mediul favorabil 
însușirii cunoștințelor și abilităților referitoare la procedurile ONU, precum și ale 
procesului decizional); prelegere pe tema „Violență și identitate în Europa. 

         
 

 

 
 

  

Alte limbi străine cunoscute 

Engleză: Avansat 

 

Franceză: Mediu 

Competenţe de 
comunicare  

 Scrierea și editarea de texte (articole, advertoriale și editoriale) pentru o 
varietate de scopuri; monitorizarea procesului de scriere, de la „draft” pana 
la „bun de tipar”. 

 Răspândirea informației în cazul organizării sau participării la diferite 
evenimente prin diferite căi  de comunicare online și print. 

 Menținerea relațiilor cu mass-media locală, regională, națională; pregatire 
materiale pentru emisiuni, interviuri, articole; oferirea de informații de 
interes public, conceperea, redactarea și publicarea comunicatelor de 
presă, elaborarea de strategii de comunicare și gândire strategică. 

 Promovarea imaginii organizaţiei/asociației.  

 Abilități în dezvoltarea și administrarea rețelelor de socializare. 

 

Activități în domeniul 
comunicării  
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Co fondator al DISPERSIE  - promovare evenimente, parteneriate media: 

 

Membru al Asociației Montane SpeoZarand Brad – promovare evenimente, 
parteneriate media: 

Competiții locale de alpinism/speologie, etc. 
 

Colaborări online și print (comunicare, relații internaționale, științe politice, 
istorie și antropologie: 

 Colaborator al site-ului Adevărul.ro – martie 2013 – prezent -  

http://adevarul.ro/blogs/gabriel.horia.nasra  

 Colaborator al publicației România Liberă – atât online cât și print -  

http://www.romanialibera.ro/autor/horia-nasra-istoric--1700  

Competenţe 
organizaţionale și 

manageriale  

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de management  integrat al 
proiectului, planificarea activităților și jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării 
costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, realizarea procedurilor de 
achiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de 
proiect, managementul comunicării în cadrului proiectului, managementul 
calității, proiectului, leadership, responsabil de o echipă de peste 10 persoane. 

Competenţe informatice  Cunoştinţe în  Photoshop, Outlook, Word, Excel, Power Point, Front Page, HTML   
nivel mediu. 

Permis de conducere  Permisul de conducere Categoria B 
 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

 
 
  

Hobby 

 

 

Pian, lectură, drumeții montane, fotbal, alpinism. 

 

http://adevarul.ro/blogs/gabriel.horia.nasra
http://www.romanialibera.ro/autor/horia-nasra-istoric--1700

