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INFORMAŢII PERSONALE GHINEA CRISTINA-MARIA  
 

  

 Str. Ștrandului, nr. 25, sc. A, et.1, ap.3, 550068, Sibiu, România 

    0746 130 323     

 cristinaghinea20@yahoo.com  

 

 

Sexul F | Data naşterii 20/07/1990 | Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

Scrieţi datele (de la - până la)   
2016 – prezent PR Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (bvd. Corneliu Coposu, nr. 2, Sibiu, 
www.sibfest.ro) 

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu / Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu / Bursa de 
Spectacole de la Sibiu / Programul de Voluntariat 

Activitatea de PR și comunicare pentru FITS și structurile sale asociate, parțial TNRS 
 
2015 - 2016  Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (bvd. Corneliu Coposu, nr. 2, Sibiu, 
www.sibfest.ro) 
Activități sponsorship și comunicare online FITS și proiecte europene TNRS 

 

2013 - 2015 Casa de Cultură a Municipiului Sibiu / Teatrul de Balet (Parcul Tineretului, nr. 1, Sibiu,  
http://sibiuballet.ro/)  

Departament: Organizare de evenimente 

- Coordonare administrativă; 
- Servicii de marketing și comunicare; 
- Coordonare voluntari; 
- Coordonarea Corpului de Balet; 
- Supravegherea desfășurării repetițiilor și studiilor TBS; 
- Ticketing și învitații; 
- Întocmire rapoarte de activitate și fișe de evaluare; 
- Organizare turnee; 
- Cazări; 
- Program repetiții și spectacole; 
- Mentenanță site. 
 

2013 – PR pentru mai multe evenimente locale: 25 de ore de teatru non-stop, Focus Festival, Media 
Music Awards 

   
    
2015 - prezent  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, școala doctorală, domeniul Teatru și Artele         
   Spectacolului 
    
 
   2016 Participare la program de fogram de formare „Comunicarea în instituțiile publice 
   2015 Participare la curs de îmbunătățire a cunoștințelor în Social Media (Social Essentials, 
Alexandru     Negrea, București) 

 

http://www.sibfest.ro/
http://www.sibfest.ro/
http://sibiuballet.ro/
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 
 

 
 

   2013 - 2015 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de 
Litere și Arte, masterat specializarea Teoria şi practica 
managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale 
(diplomă de master) 
 
2009- 2012 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de 
Litere și Arte, specializarea Teatrologie-Management Cultural 
(diplomă de licență). 
 
2005- 2009 Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, secția 
filologie-bilingv (diplomă de Bacalaureat și atestat de limba 
engleză). 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleză C C  C  B  C  

 Atestat de limbă engleză Colegiul Național „Octavian Goga” 2009  

      

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin dezvoltarea profesională realizată gradual, de la 
asistent voluntar în departamentul de comunicare al FITS până la Manager comunicare, experiență 
cumulată în decursul a 10 ani. 

▪ menținerea și dezvoltarea relațiilor cu presa, jurnaliști, bloggeri, critici de specialitate, contactul cu 
partenerii și sponsorii, dar și contactul constant cu publicul, în situații diferite, pe canale diferite de 
comunicare, în funcție de context și necesitate. 

▪ munca în echipă, nu doar cu colegii organizatori, dar și cu reprezentanți ai sponsorilor din agenții de 
publicitate sau sedii centrale.   

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ coordonare echipă de voluntari Biroul de presă FITS (aproximativ 20 de persoane) 

▪ coordonare echipă comunicare și PR FITS 

▪ manager de comunitate în cadrul proiectului european Be SpecACTive!2 

Permis de conducere  B (2009) 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 experimentat experimentat   experimentat independent  elementar  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

