FORMAT
EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMATII PERSONALE
Nume

Creţu Viorel Florin
1Adresa
Telefon

str. Cogâlnic nr. 44 sector 3 Bucureşti
0723166514

Fax
E-mail

ffflorin3@gmail.com,
flrn468@yahoo.co.uk

Nationalitate

romana

Data nasterii

30.04.1956

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului

1980-1989

• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

profesor de muzică

• Perioada

1989-1992
Radioteleviziunea Romană
ilustratie muzicală, producţie emisiuni muzicale – redacţia muzicală şi culturală a TVR;

• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Principalele activitati si
responsabilitati

LICEUL DE ARTĂ “GEORGE ENESCU”

profesor
activitate didactică

ilustrator muzical, redactor muzical, redactor muzical principal – redacţia muzicală şi culturală a
TVR;
ACTIVITATE PRODUCTIE EMISIUNI MUZICALE

1994-1998, SC Predimpex SRL, director marketing;
1998-2003 Fundaţia Naţională “Henri Coandă” director muzical;
2003-2015
Activitate didactică, conferenţiar universitar doctor - Facultatea de Arte, Universitatea "Spiru
Haret"
2015-prezent

Activitate didactică, conferenţiar universitar doctor - Facultatea de Stiinţe Socio-Umane,
Universitatea "Spiru Haret"

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

1976-1980
Conservatorului “Ciprian Porumbescu”, Bucureşti,– învăţământ superior

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

1996
Bournemouth University (Marea Britanie)

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

2002
Universitatea Naţională de Muzică,Bucureşti

APTITUDINI SI COMPETENTE

secţia compoziţie muzicală
Muzică – muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie
Studii superioare

“Music Design for Film and Television” Invătământ post-universitar
Diplomă de studii post-universitare
Studii post-universitare

muzică
Studii post-universitare doctorat
doctorat
Windows, Office, Internet, HTML, CSS, JavaScript

PROFESIONALE
Dobandite in cursul vietii si carierei
dar care nu sunt recunoscute
neaparat printr-un certificate sau o
diploma.

LIMBA MATERNA

Romana

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Engleza, franceza, germana
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Da
Da
Da

APTITUDINI SI COMPETENTE

Aptitudini specifice activităţii dintr-un ONG

SOCIALE

APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE

aptitudini si competente tehnice

WINDOWS,OFFICE, JAVA SCRIPT, HTML, CSS

ALTE APTITUDINI SI
COMPETENTE
PERMIS DE CONDUCERE

Da

