DESPRE MINE
Sunt student în anul I la Facultatea de Teatru, specializarea Actorie. Candidez pentru
poziția de membru în Consiliul Facultății de Teatru deoarece consider că vocea
studenților poate și trebuie să fie auzită printr-o reprezentare sănătoasă, bazată pe
comunicare și consultare permanentă.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
10/2020 – ÎN CURS – București, România

Alexandru - Fabian
Ciobanu
DATA NAȘTERII:

09/02/1996

CONTACT
Cetățenie: română
Gen: Masculin
Strada Moise Nicoară, Nr 38, Bl
C2, Cămin UNATC
030905 Bucuresti, România
fabian.ciobanu96@gmail.com
(+40) 764793766
Facebook: https://
www.facebook.com/
fabian.ciobanu96/

Studii de licență în Actorie
Facultatea de Teatru - UNATC „I.L.Caragiale”
10/2018 – 07/2020 – București, România

Masterat în „Analiza Afacerilor și Controlul Performanței Întreprinderii”
Academia de Studii Economice
10/2015 – 07/2020 – București, România

Modulul psihopedagogic - nivel I și II
Departamentul pentru Pregătirea Profesională a cadrului Didactic - ASE
10/2015 – 07/2018 – Bucuresti, România

Licențiat în Cibernetică Economică
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică - ASE
15/09/2011 – 15/06/2015 – Săbăoani - Neamț, România

Diplomă Bacalaureat
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Medie Bacalaureat: 9.48

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
18/10/2017 – 12/12/2017 – București, România

Internship la Camera Deputaților
Parlamentul României
Internship-ul a fost realizat în domeniul administrației publice centrale.
Activitățile de bază au constat în verificarea și arhivarea documentelor angajaților
Camerei Deputaților, gestionarea și redirecționarea petițiilor, precum și
participarea la cursuri de formare, al căror scop era înțelegerea mecanismelor de
funcționare ale administrației centrale.
22/07/2016 – 22/09/2016 – București, România

Internship la Guvernul României
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Activitatea internship-ului a fost delimitată pe două planuri principale. Primul a
fost cel al desfășurării unui stagiu de practică în departamentele administrative ale
instituției ministeriale, iar al doilea a fost reprezentat de participarea la dezbateri și
conferințe cu miniștri și demnitari aflați în funcție la momentul respectiv.
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VOLUNTARIAT
09/2018 – 12/2018

Membru ESN
Erasmus Student Network (ESN) - ASE
Activitatea de bază era reprezentată de interacțiunea și comunicarea constantă cu
studenții străini veniți prin programul Erasmus+, cu scopul de a le facilita
acomodarea în noul mediu academic și cultural.
01/12/2015 – 01/07/2018

Membru SiSC
Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC ASE)
Misiunea organizației a fost aceea de reprezentare a studenților facultății atât prin
susținerea intereselor și drepturilor în raport cu mediul academic, cât și prin
crearea de oportunități de dezvoltare profesională și personală.
15/09/2011 – 30/06/2015

Membru IMPACT
Clubul de Inițiativă Comunitară IMPACT
Organizația avea ca obiectiv principal realizarea de proiecte cu caracter social și
educațional pentru dezvoltarea comunității locale. Proiectele erau destinate atât
mediului școlar, cât și categoriilor sociale defavorizate.
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COMPETENȚE ORGANIZATORICE
abilități de comunicare și ascultare, gândire analitică, adaptabilitate
Un exemplu de proiect în care am dezvoltat aceste competențe a fost „Serile
Teatrului Studențesc” ediția XIX - 2017

Atribuții: Organizator proiect, coordonator trupă de teatru, prezentator festival
Descriere: proiect cu tradiție desfășurat pe perioada a cinic zile, organizat anual de
către Sindicatul Studenților din Cibernetică ce are ca scop promovarea teatrului în
rândul studenților.
Perioada: 3 aprilie 2017 - 7 aprilie 2017
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COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE
time management, orientare către rezultate, leadership
Pe perioada anilor de liceu m-am implicat activ într-o trupă de teatru.

Denumire trupă: „Studioul de teatru Tinere Idealuri” - Săbăoani, Neamț
Atribuții: alături de calitatea de actor amator, eram responsabil și de realizarea
chestiunilor administrative de organizare a spectacolelor și de înscriere a trupei la
festivalurile naționale de teatru;
Perioada: octombrie 2011 - iulie 2015

COMPETENȚE DIGITALE
Cunoașterea și utilizarea funcționalităților Google Drive Utilizarea programelor
Cloud O bună utilizare a pachetului Microsoft Office Abilități de editare foto și
editare video
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