
INFORMAŢII PERSONALE Calin Alexandru-Stefan
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

  Str. Malcoci, nr 1, Bucuresti, Romania 

      0724027494       

 stefan.acalin@gmail.com  

-

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) -

Sexul Masculin | Data naşterii 15/11/1984 | Naţionalitatea Romana 

PROFILUL PERSONAL  Doctorand Bursier Facultatea de Filosofie

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

2005-prezent Director general 
Calin Events SRL

▪ Coordonarea activitatii companiei

Tipul sau sectorul de activitate Productie/Textile/Marketing/

2017-prezent Director general 
Calin Couture SRL

▪ Coordonarea activitatii companiei

Tipul sau sectorul de activitate Productie/Textile/Marketing/Vanzari

2017-prezent Director general / Director Creatie
BlackSea Interactive SRL

▪ Coordonarea activitatii companiei
▪ Proiectarea și dezvoltarea produselor noi

Tipul sau sectorul de activitate Jocuri/Entertainment/Continut Digital/Jocuri de societate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.] 

2013-2015 Master ICIF  Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Facultatea de Filosofie, Bucuresti 

2003-2007 Licenta  Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Facultatea de Filosofie, Bucuresti 

Specializarea: Istoria filosofiei și filosofia culturii

COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.] 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

Engleza C2 C2  C2 C2 C2 

Franceza C2 C2 C2 C2 C2 

Greaca Veche C1 C1 C1 C1 C1

Competenţe de comunicare ▪ Excelente  competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager 
general
▪ Abilitati de comunicare stiintifica formate în cadrul conferintelor și seminariilor susținute în 

perioada desfasurarii studiilor de master și doctorat
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  Curriculum Vitae  Scrieţi numele şi prenumele 

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

▪ Leadership 
▪ Dezvoltarea structurata a unui proiect/produs
▪ Organizarea departamentelor unei companii private în diferite sectoare de activitate
▪ Dezvoltarea unui business pornind de la idee, apoi planul de afaceri, urmând dezvoltarea 

unei strategii integrate, implementarea tactica, recrutarea, organizarea și creșterea echipelor 
departamentale însărcinate cu implementarea operationala a strategiei generale de business 
▪ Organizarea de evenimente atât de natura comerciala cât și de prezentare de 

inovatii/idei/comunicari stiintifice/prezentarea unor creatii artistice

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Experimentat Experimentat  Experimentat  Experimentat  Experimentat  

Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
Exemple:
▪ Programare C/C++/Python/Javascript/Shell&Bash Script(Unix)
▪ Cunostiinte profesionale editare imagini, design grafic; utilizator experimentat al întregii suite 

Adobe

Alte competenţe ▪ Fotografie
▪ Creație vestimentara
▪ Ilustratie Digitala
▪ Poezie
▪ Scufundari (certificat Master Diver)

Permis de conducere A, B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Prezentări

Conferinţe

2017 - „Khora”

2017 – Conferința Anuala SDF - „Post-modernism, post-adevăr şi indecidabilitate”
2017 – Conferința  națională de estetică și filosofia  artei „ION IANOȘI” - „Posibile Deconstructii ale 
sublimului kantian”
2016 - Conferința națională (anti)natură și (post)umanism - „Hegel, tehnologie, dominare”
2016 – Conferința internațională „2400Aristotle” -  „Heidegger’s hermeneutics of Aristotle’s physis”

ANEXE
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