
 Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE Pană Cosmin Teodor

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

Director Adjunct
Teatrul Bulandra
2020-2021

Sef serviciu organizare spectacole
Universitatea Natională de Artă Teatrală și Cinematografică din București
2017-2020

Referent gr. 1 – Departamentul Productie Teatru
Universitatea Natională de Artă Teatrală și Cinematografică din București
2015-2017

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu 

cea mai recent.] 

2014- Doctorat – Studii Teatrale Aplicate Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale", Bucureşti

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

2012-2014 Master Pedagogie Teatrală Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale", Bucureşti

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 
2009-2012 Licenţa Arta Actorului Scrieţi nivelul EQF,

dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale", Bucureşti

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 
2001-2009 Ciclul Gimnazial şi Liceal Scrieţi nivelul EQF,

dacă îl cunoaşteţi 

Colegiul Naţional " Ion Maiorescu", Giurgiu

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.] 

Limba maternă Româna

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 
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Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

Engleză Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

Franceză Incepător Începător Începător Începător Începător 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
De exemplu:

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin susţinerea diverselor workshopuri de 
actorie

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de trainer la Festivaluri de 
Teatru de amatori si de profesionisti

▪ bune competenţe în public speaking dobândite prezentând Festivaluri de Teatru 
( VedeTeatru, 2014)(Săptămâna de Teatru Tânăr , 2013, 2014, 2015)
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  Curriculum Vitae  Scrieţi numele şi prenumele 

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu:

▪ leadership  și gestionare fonduri în calitate de organizator al  al Festivalului Internaţional al 
Şcolilor de Teatru, Suceava, 2014-2019 și al Festivalului Săptămâna Teatrului Tânăr, Buzău, 2013-
2019

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu: 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de lucru interumane în diverse contexte sociale şi 
economice, dobandite ca parte a echipei de organizare al  Festivalului Internaţional al Şcolilor de 
Teatru, Suceava, 2014,2015,2016,2017,2018,2019

▪ o bună cunoştere a psihologiei umane, studiind pentru diversele spectacole de teatru în care
am jucat

▪ o buna cunoaştere a proceselor de producţie a unui eveniment artistic, jucand si producand 
numeroase spectacole de teatru independente

Competenţe informatice Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu:

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, absolvirea ciclului liceal cu profilul 
matematică-informatică

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu:

▪ chitara, studii individuale

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu 

▪ B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii
Prezentări

Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii

Afilieri
Referinţe

-

ANEXE

-
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