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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

2015–Prezent Pre edinteș
Asocia ia IDO, Bra ov (România) ț ș

2011–Prezent General manager
Artasis Dance Studio, Bra ov (România) ș

- instructor licen iat dansț

- coregraf

- marketing

- public relations (legătura cu clien ii, cu colaboratorii i partenerii)ț ș

- impresariat (realizarea de evenimente, spectacole, cantonamente, workshop-uri)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

2015–Prezent Doctorand
Universitatea Transilvania din Bra ov, Facultatea de tiin e Economice i Administrarea Afacerilor, ș Ș ț ș
Bra ov (România) ș

- Statistică în cercetare

- Marketing avansat

- Valorificarea rezultatelor cercetării

- Econometrie

- Managementul rela iilor cu clien iiț ț

- Studiul comportamentului consumatorului

2013–2015 Diplomă de Diserta ieț
Universitatea Transilvania din Bra ov, Facultatea de tiin e Economice i Administrarea Afacerilor, ș Ș ț ș
Master Management i Strategii de Afaceri, Bra ov (România) ș ș

- Contabilitate Managerială

- Strategii de afaceri

- Comunicare în afaceri

- Managementul Riscurilor, Managementul Proiectelor Europene, Managementul Calită ii Totale, ț
Managementul Dezvoltării Durabile

- Afaceri interna ionale ț

- Antreprenoriat i strategii de afaceriș

- Metode de previziune economică

2015 Diplomă absolvire curs Competen e Antreprenorialeț
Pro Expert, Bra ovș
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- Comunicare

- Leadership

- Management

2014 Certificat Animator Centre de Vacan ăț
Autoritatea Na ională pentru Calificări, Bucure ti (România) ț ș

- Comunicarea interactivă 

- Munca în echipă

- Dezvoltarea profesională proprie

- Planificarea activităţii zilnice

- Aplicarea NPM şi NPSI 

- Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi 

- Elaborarea proiectelor de sejur 

- Organizarea sejururilor în centrele de vacanţă

- Pregătirea desfăşurării activităţilor în centrele de vacanţă 

- Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă 

- Gestionarea regimului zilnic de viaţă al participanţilor 

- Promovarea activităţilor din centrele de vacanţă

2014 Certificat Formator
Asocia ia Tineri pentru Educa ie i Societate, Bucure ti (România) ț ț ș ș

- Determinarea nevoilor de instruire şi formare;

- Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul;

- Stabilirea obiectivelor de învătare;

- Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale);

- Controlul emoţiilor;

- Livrarea unei prezentări;

- Situaţii practice în training;

- Gestionarea dinamicii grupului;

- Gestionarea situaţiilor dificile;

- Stilul trainerului;

- Oferirea feedbackului;

- Evaluarea sesiunii de instruire.

2010–2013 Diplomă de Licen ăț
Universitatea Transilvania din Bra ov, Facultatea de tiin e Economice i Administrarea Afacerilor, ș Ș ț ș
Specializarea Management, Bra ov (România) ș

- Management General

- Managementul Resurselor Umane, Managementul Crizelor, Managementul Investi iilor, ț
Managementul Serviciilor, Managementul Calită ii, Managementul IMM-urilor, Management Strategic, ț
Management Financiar

- Marketing

- Comunicare i negociere în afaceriș

- Contabilitate

2010–2013 Certificat de absolvire Modul Psihopedagogic
Universitatea Transilvania din Bra ov, Bra ov (România) ș ș
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- psihologia educa ieiț

- pedagogie

- didactica specialită iiț

- managementul clasei de elevi

2012 Licen ă instructor dansț
Centrul pentru Pregătire Profesională în Cultură, Bucure ti (România) ș

- Selecţionarea dansatorilor (stabilirea criteriile de selecţie, verificarea aptitudinile pentru dans ale 
participanţilor la selecţie, adoptarea deciziei de selecţionare)

- Pregătirea instruirii (definirea obiectivelor operaţionale ale şedinţelor de instruire, stabilirea 
conţinutului activităţilor de instruire, constituirea grupele de lucru, asigurarea resursele necesare, 
pregătirea instrumentelor de lucru )

- Instruirea dansatorilor (derularea programului de încălzire a dansatorilor, executarea demonstraţiilor 
de dans, facilitarea procesului de învăţare a dansului)

- Monitorizarea dansatorilor (urmărirea evoluţiei şi progreselor înregistrate de în procesul de instruire şi 
îndrumarea acestora, în funcţie de performanţele individuale şi intenţiile exprimate)

- Evaluarea dansatorilor (elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare, înregistrarea rezultatelor 
în urma evaluării)

- Crearea coregrafiilor (stabilirea temei coregrafice, stabilirea aspectelor tehnice ale coregrafiei, 
realizarea scenariul coregrafic)

2006–2010 Diploma de Bacalaureat
Colegiul Na ional „Dr. I. Me otă”, Bra ov (România) ț ș ș

- matematică

- fizică

- informatică (competen e în utilizarea pachetului Office, programare limbaj Pascal, Html, JAVA, creareț  
i administrare pagini Web, utilizarea softului Windows)ș

2010 Certificat ECDL
Centrul de Informatică, Cluj-Napoca (România) 

- pachetul Office

- internet

2010 Certificat DELF
Alian a Franceză Bra ov, Bra ov (România) ț ș ș

- limba franceză, nivel B1

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la 
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B1 B1 B1

franceză B1 B1 B1 B1 B1
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DELF B1 

spaniolă A2 A2 A1 A1 A1

chineză A1 A1 A1 A1 A1

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

Competenţe de comunicare - bune competen e de comunicare dobândite din experien a ca instructor de dans, ca manager al ț ț
propriei afaceri, ca formator/trainer

- bune competen e de comunicare dobândite din experien a ca ef de clasă i purtător de cuvânt al ț ț ș ș
elevilor (în liceu), ef de grupă (în facultate)ș

- bune competen e de comunicare dobândite la cursuri de Public Speakingț

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- bune competen e organiza ionale i manageriale dobândite prin conducerea propriei afaceriț ț ș

- bune competen e organiza ionale dobândite prin organizarea de evenimente tip „flashmob"ț ț

- bune competen e manageriale dobândite prin realizarea de spectacole artistice cu diverse ocazii ț
(Crăciun, Ziua Copilului, Ziua Interna ională de Con tietizare a Autismului etc.)ț ș

- bune competen e organiza ionale dobândite ca ef de clasă/grupă (în liceu i facultate)ț ț ș ș

- bune competen e organiza ionale dobândite prin realizarea „Balului Bobocilor 2009", la Colegiul ț ț
Na ional „Dr. I. Me otă"ț ș

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- răbdare

- în elegere a comportamentului uman în diferite situa iiț ț

- aptitudini didactice 

- bune competen e de comunicareț

- bune competen e organizatorice i managerialeț ș

- cuno tin e vaste în domenii precum: vânzări, marketing, contabilitate, public relationsș ț

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea 
informaţiei

Comunicare
Creare de 
conţinut

Securitate
Rezolvarea de 

probleme

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

ECDL Complete 

- competen e foarte bune de utilizare a pachetului Office (atestat ECDL)ț

- competen e de programator, dezvoltare pagini Web, operare diverse programe (dobândite încă din ț
timpul liceului, având specializarea matematică - informatică, intensiv informatică)

Alte competenţe - prim ajutor: curs de prim ajutor realizat la Crucea Ro ie Cluj-Napocaș

- pasiuni: dans, sport, public speaking, literatură, pictură

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Seminarii Participare la seminarii i conferin e de vânzări, comunicare, dezvoltare personală i dezvoltarea ș ț ș
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afacerilor:

- Seminar „Millionaire Money Making Machine”, Robert Rolih, 2014, Cluj-Napoca

- Seminar „Maximum Achievement”, Brian Tracy, 2014, Cluj-Napoca

- Seminar cu Blair Singer, 2013, Bucure tiș

- Seminar „How to be a people magnet”, Allan Pease, 2013, Cluj-Napoca

- Conferin e de comunicare i vânzări, diver i traineri români (Lorand Szasz, Eusebiu Burca , Andy ț ș ș ș
Szekely, Mircea Enescu, Florin Ro oga, Marius Achim, Lauren iu Curcă), 2011 - prezentș ț

- European Youth Parliament, uncuiu , Oradea, 2009 (în calitate de delegat)Ș ș

Voluntariat - Voluntar organizare eveniment „Duatlon ara Bârsei” 2016Ț

- Voluntar organizare eveniment „Ciuca  X3” 2015ș

- Voluntar la evenimentul „Biblioteca vie", 2015

- Voluntar la Asocia ia SCUT, Bra ovț ș

- Voluntar Campionatul European de Baschet Feminin, 2015, Timi oara, România (departamentul ș
Media)

- Voluntar-sponsor în cadrul ac iunii „Bra ov - ora ul Magnoliilor", 2014ț ș ș

- Voluntar Festivalul Olimpic al Tineretului European, 2013, Bra ov, România (departamentul ș
Accommodation)

- Ac iuni de voluntariat pentru copii cu Autism, Sindrom Down, ADHD i alte afec iuni din acest ț ș ț
spectru, de la centrul „Copiii de Cristal, Bra ov, 2013 - prezentș

- Ac iuni de voluntariat pentru casele de copii „Buburuza", „Lizuca", „Patrocle", din jude ul Bra ov, ț ț ș
2013 - prezent

- Voluntar Crosul Casiopeea, 2013 (eveniment cu strângere de fonduri pentru femeile cu cancer de 
sân) 

- Voluntar în cadrul ac iunii „Noaptea Muzeelor", 2012ț

Publicaţii Publicare carte proză literară, 2008
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   ECV 2014-05-26T12:07:10.723Z 2016-07-14T09:54:44.730Z V3.3 EWA Europass CV true                               Andra Stoian    Str. Ovidiu, nr. 6 500402 Brașov  RO România  andrra_stoian@yahoo.com   0040743402607  mobile Mobil    F Feminin   RO română      true  Președinte  Asociația IDO    Brașov  RO România    true  13190 General manager <p>- instructor licențiat dans</p><p>- coregraf</p><p>- marketing</p><p>- public relations (legătura cu clienții, cu colaboratorii și partenerii)</p><p>- impresariat (realizarea de evenimente, spectacole, cantonamente, workshop-uri)</p>  Artasis Dance Studio    Brașov  RO România     true Doctorand <p>- Statistică în cercetare</p><p>- Marketing avansat</p><p>- Valorificarea rezultatelor cercetării</p><p>- Econometrie</p><p>- Managementul relațiilor cu clienții</p><p>- Studiul comportamentului consumatorului</p>  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor    Brașov  RO România     false Diplomă de Disertație <p>- Contabilitate Managerială</p><p>- Strategii de afaceri</p><p>- Comunicare în afaceri</p><p>- Managementul Riscurilor, Managementul Proiectelor Europene, Managementul Calității Totale, Managementul Dezvoltării Durabile</p><p>- Afaceri internaționale </p><p>- Antreprenoriat și strategii de afaceri</p><p>- Metode de previziune economică</p>  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Master Management și Strategii de Afaceri    Brașov  RO România    false Diplomă absolvire curs Competențe Antreprenoriale <p>- Comunicare</p><p>- Leadership</p><p>- Management</p>  Pro Expert, Brașov    false Certificat Animator Centre de Vacanță <p>- Comunicarea interactivă </p><p>- Munca în echipă</p><p>- Dezvoltarea profesională proprie</p><p>- Planificarea activităţii zilnice</p><p>- Aplicarea NPM şi NPSI </p><p>- Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi </p><p>- Elaborarea proiectelor de sejur </p><p>- Organizarea sejururilor în centrele de vacanţă</p><p>- Pregătirea desfăşurării activităţilor în centrele de vacanţă </p><p>- Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă </p><p>- Gestionarea regimului zilnic de viaţă al participanţilor </p><p>- Promovarea activităţilor din centrele de vacanţă</p>  Autoritatea Națională pentru Calificări    București  RO România    false Certificat Formator <p>- Determinarea nevoilor de instruire şi formare;</p><p>- Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul;</p><p>- Stabilirea obiectivelor de învătare;</p><p>- Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale);</p><p>- Controlul emoţiilor;</p><p>- Livrarea unei prezentări;</p><p>- Situaţii practice în training;</p><p>- Gestionarea dinamicii grupului;</p><p>- Gestionarea situaţiilor dificile;</p><p>- Stilul trainerului;</p><p>- Oferirea feedbackului;</p><p>- Evaluarea sesiunii de instruire.</p>  Asociația Tineri pentru Educație și Societate    București  RO România     false Diplomă de Licență <p>- Management General</p><p>- Managementul Resurselor Umane, Managementul Crizelor, Managementul Investițiilor, Managementul Serviciilor, Managementul Calității, Managementul IMM-urilor, Management Strategic, Management Financiar</p><p>- Marketing</p><p>- Comunicare și negociere în afaceri</p><p>- Contabilitate</p>  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Specializarea Management    Brașov  RO România  Științe Economice și Administrarea Afacerilor     false Certificat de absolvire Modul Psihopedagogic <p>- psihologia educației</p><p>- pedagogie</p><p>- didactica specialității</p><p>- managementul clasei de elevi</p>  Universitatea Transilvania din Brașov    Brașov  RO România    false Licență instructor dans <ul></ul><p>- Selecţionarea dansatorilor (stabilirea criteriile de selecţie, verificarea  aptitudinile pentru dans ale participanţilor la selecţie, adoptarea  deciziei  de selecţionare)<br /></p><p>- Pregătirea instruirii (definirea  obiectivelor operaţionale ale şedinţelor de instruire, stabilirea conţinutului activităţilor de instruire, constituirea  grupele de lucru, asigurarea  resursele necesare, pregătirea  instrumentelor de lucru )</p><p>- Instruirea dansatorilor (derularea  programului de încălzire a dansatorilor, executarea demonstraţiilor de dans, facilitarea  procesului de învăţare a dansului)</p><p>- Monitorizarea dansatorilor (urmărirea evoluţiei şi progreselor înregistrate de în procesul de instruire şi îndrumarea acestora, în funcţie de performanţele individuale şi intenţiile exprimate)</p><p>- Evaluarea dansatorilor (elaborarea si aplicarea instrumentelor  de evaluare, înregistrarea rezultatelor în urma evaluării)</p><p>- Crearea coregrafiilor (stabilirea temei  coregrafice,  stabilirea  aspectelor  tehnice ale coregrafiei, realizarea scenariul coregrafic)</p>  Centrul pentru Pregătire Profesională în Cultură    București  RO România     false Diploma de Bacalaureat <p>- matematică</p><p>- fizică</p><p>- informatică (competențe în utilizarea pachetului Office, programare limbaj Pascal, Html, JAVA, creare și administrare pagini Web, utilizarea softului Windows)</p>  Colegiul Național „Dr. I. Meșotă”    Brașov  RO România  Matematică - Informatică    false Certificat ECDL <p>- pachetul Office</p><p>- internet</p>  Centrul de Informatică    Cluj-Napoca  RO România    false Certificat DELF <p>- limba franceză, nivel B1</p>  Alianța Franceză Brașov    Brașov  RO România      ro română     en engleză  B2 B2 B1 B1 B1   fr franceză  B1 B1 B1 B1 B1   DELF B1   es spaniolă  A2 A2 A1 A1 A1   zh chineză   A1 A1 A1 A1 A1  <p>- bune competențe de comunicare dobândite din experiența ca instructor de dans, ca manager al propriei afaceri, ca formator/trainer</p><p>- bune competențe de comunicare dobândite din experiența ca șef de clasă și purtător de cuvânt al elevilor (în liceu), șef de grupă (în facultate)</p><p>- bune competențe de comunicare dobândite la cursuri de Public Speaking</p>  <p>- bune competențe organizaționale și manageriale dobândite prin conducerea propriei afaceri</p><p>- bune competențe organizaționale dobândite prin organizarea de evenimente tip „flashmob&#34;</p><p>- bune competențe manageriale dobândite prin realizarea de spectacole artistice cu diverse ocazii (Crăciun, Ziua Copilului, Ziua Internațională de Conștietizare a Autismului etc.)</p><p>- bune competențe organizaționale dobândite ca șef de clasă/grupă (în liceu și facultate)</p><p>- bune competențe organizaționale dobândite prin realizarea „Balului Bobocilor 2009&#34;, la Colegiul Național „Dr. I. Meșotă&#34;</p>  <p>- răbdare</p><p>- înțelegere a comportamentului uman în diferite situații</p><p>- aptitudini didactice </p><p>- bune competențe de comunicare</p><p>- bune competențe organizatorice și manageriale</p><p>- cunoștințe vaste în domenii precum: vânzări, marketing, contabilitate, public relations</p>  <p>- competențe foarte bune de utilizare a pachetului Office (atestat ECDL)</p><p>- competențe de programator, dezvoltare pagini Web, operare diverse programe (dobândite încă din timpul liceului, având specializarea matematică - informatică, intensiv informatică)</p>  C C C C C   ECDL Complete   B  <p>- prim ajutor: curs de prim ajutor realizat la Crucea Roșie Cluj-Napoca</p><p>- pasiuni: dans, sport, public speaking, literatură, pictură</p>    Seminarii <p>Participare la seminarii și conferințe de vânzări, comunicare, dezvoltare personală și dezvoltarea afacerilor:</p><p>- Seminar „Millionaire Money Making Machine”, Robert Rolih, 2014, Cluj-Napoca</p><p>- Seminar „Maximum Achievement”, Brian Tracy, 2014, Cluj-Napoca</p><p>- Seminar cu Blair Singer, 2013, București</p><p>- Seminar „How to be a people magnet”, Allan Pease, 2013, Cluj-Napoca</p><p>- Conferințe de comunicare și vânzări, diverși traineri români (Lorand Szasz, Eusebiu Burcaș, Andy Szekely, Mircea Enescu, Florin Roșoga, Marius Achim, Laurențiu Curcă), 2011 - prezent</p><p>- European Youth Parliament, Șuncuiuș, Oradea, 2009 (în calitate de delegat)</p>   Voluntariat <p>- Voluntar organizare eveniment „Duatlon Țara Bârsei” 2016</p><p>- Voluntar organizare eveniment „Ciucaș X3” 2015</p><p>- Voluntar la evenimentul „Biblioteca vie&#34;, 2015</p><p>- Voluntar la Asociația SCUT, Brașov</p><p>- Voluntar Campionatul European de Baschet Feminin, 2015, Timișoara, România (departamentul Media)</p><p>- Voluntar-sponsor în cadrul acțiunii „Brașov - orașul Magnoliilor&#34;, 2014</p><p>- Voluntar Festivalul Olimpic al Tineretului European, 2013, Brașov, România (departamentul Accommodation)</p><p>- Acțiuni de voluntariat pentru copii cu Autism, Sindrom Down, ADHD și alte afecțiuni din acest spectru, de la centrul „Copiii de Cristal, Brașov, 2013 - prezent</p><p>- Acțiuni de voluntariat pentru casele de copii „Buburuza&#34;, „Lizuca&#34;, „Patrocle&#34;, din județul Brașov, 2013 - prezent</p><p>- Voluntar Crosul Casiopeea, 2013 (eveniment cu strângere de fonduri pentru femeile cu cancer de sân) </p><p>- Voluntar în cadrul acțiunii „Noaptea Muzeelor&#34;, 2012</p>   Publicaţii <p>Publicare carte proză literară, 2008</p>     mr Dl. Adrian Amaricutei  Casa de Cultură a Studenților, Brașov    Memorandului Brașov  RO România     Brașov Înscriere curs formator   opening-salut-2 Stimate domnule  Adrian

