Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume
Adres (e)

Ceauşescu Ioan
Sîngeorgiu de Mure , str. Unirii, nr. 5, bl. A, ap. 7

Telefon(oane)

Mobil: 0722 214787, 0722 299794

Fax(uri)
E-mail(uri)
Na ionalitate(-t i)
Data na terii
Sex

ioan.ceausescu@tvr.ro, simfestmures@yahoo.com, office@simfest.ro
Român
09.07.1957
B rb tesc

Domeniul ocupaţional Jurnalist (S)
Experienţa profesională
Perioada

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 ianuarie 2009 – prezent: jurnalist (S), TVR Tîrgu Mure , Compartimentul tiri – sport i Programe
15 aprilie 2008 – 31 decembrie 2008: fondator i coordonator al Studioului Teritorial TVR Tîrgu
Mure
noiembrie 1992 – aprilie 2008: reporter (corespondent) în cadrul Direc iei tiri a SRTV, pentru
jude ele Hunedoara i Alba (din februarie 2004 pentru jude ul Mure )
octombrie 1990 – septembrie 1992: TV Deva, atribu ii de Redactor ef
mai 1984 - septembrie 1990: ACMR Deva, analist - programator, ulterior ef Oficiu de Calcul
septembrie 1981 – aprilie 1984: Întreprinderea de Aluminiu Slatina, inginer în cadrul Centrului de
Calcul

Activit i i responsabilit i principale

EXPERIEN :
- 27 de ani de activitate în televiziune, radio i pres scris ;
- peste 3.000 de reportaje de tiri difuzate de TVR, unele preluate i de posturi str ine (RAI Uno,
BBC, CNN, Euronews .a.)
- peste 25 de filme documentare, realizate ca produc tor independent
- Fondator i Coordonator al Studioului Teritorial TVR Tîrgu Mure , 2008
- Peste 1.500 de emisiuni (talk-show, panel – show, reportaje, documentare .a.) realizate pentru
Studioul Teritorial TVR Tîrgu Mure
- Reporter de tiri, TVR, Departamentul Emisiunilor Informative, 1992 – 2008
- Co – fondator i Redactor – ef la TV Deva, a treia televiziune local înfiin at în România dup
1989, 1990 - 1992
ALTE ACTIVIT I:
- organizator de spectacole, Teatrul Na ional Tîrgu Mure (2006 – 2007, second job)
- peste 50 de programe realizate i difuzate la Radio 1 Deva (1999)
- peste 150 emisiuni talk-show realizate pentru TV Devasat Deva (1994 – 1997)
- peste 500 de articole publicate în cotidianul ORA (Bucure ti) i în bi-s pt mânalul OGLINDA
(Deva), (1992 – 1998)
- numeroase articole publicate în ziare centrale i locale din România (1996 – 2007)
PERFORMAN E PROFESIONALE:
- mai 2016: membru în juriul Festivalului Interna ional de Film Documentar CRONOGRAF
Chi in u (sec iunea Produc ii locale)
- aprilie 2010: membru în juriul Festivalului Interna ional de Film i Televiziune DetectiveFEST,
Moscova
- aprilie – decembrie 2008: înfiin area i coordonarea Studioului Teritorial TVR Tîrgu Mure
- februarie – iunie 2007: descoperirea i investigarea unei re ele de trafic de fiin e umane, anchet
derulat în România i în Cehia i finalizat cu arestarea capilor re elei
- martie – aprilie 2001: reporter special în Republica Macedonia, în timpul r zboiului civil dintre
albanezi i macedoneni; în aceea i perioad , am transmis de la Belgrad i arestarea fostului
pre edinte al Yugoslaviei, Slobodan Milo evici
- 1995: prima campanie de pres din România despre copiii infecta i HIV
- 1990, 1991, 1999: „Mineriadele” din Valea Jiului
FONDATOR AL:
- Festivalului Televiziunilor Locale i Produc torilor Independen i SIMFEST, din 2003
- Asocia iei culturale SIMFEST pentru promovarea creatorilor din media i artele vizuale
(pre edinte din anul înfiin rii, 2006)

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

SRTV, Studioul Teritorial TVR Tîrgu Mure , Aleea Parcul sportivilor, nr. 2
Institu ie de interes na ional

Educaţie şi formare
Perioada

1.
2.
3.
4.

2005 – 2006: Studii postuniversitare economice, Management i Administrarea Afacerilor,
1996 - ini iere în jurnalismul TV, coala BBC în România
1976 – 1981 – Facultatea de Electronic i Telecomunica ii Timi oara
1977 – 1978 – regie teatru, coala popular de art Timi oara

Calificarea / diploma ob inut

1.
2.
3.
4.

Management i Economie
Jurnalist TV
Inginer
Regizor teatru

ALTE PERFEC ION RI I/SAU CALIFIC RI
- Mediator, Tîrgu Mure , 2014:
- Manager de proiect, Tîrgu Mure , 2013
- Formator de formatori, Tîrgu Mure , 2013
- Jurnalism de investiga ie, Chi in u, curs organizat de SEEMO, CIRCOM Regional, EBU-SAP i
Ziarul de Gard din Republica Moldova , 2012
- Produc tor TV, curs organizat de Asocia ia cultural SIMFEST i Caledonia Media, LTD
(Edinburg, Sco ia) – Tîrgu Mure , 2007
- Jurnalism de investiga ie, curs organizat de Uniunea Jurnali tilor MEDIASIND, Federa ia
Interna ional a Jurnali tilor, Clubul Român de Pres i Organiza ia de Lupt Antifraud (OLAF) a
UE – Jupiter, 2006
- Jurnalism de televiziune, Training organizat de Funda ia Thomson i BBC – Cluj, 1993
Disciplinele principale studiate /
competen e profesionale dobândite
Numele i tipul institu iei de înv mânt /
furnizorului de formare

Management, marketing, management HR, contabilitate, jurnalism TV, electronic ,
telecomunica ii, telefonie, televiziune, microunde, regie teatru i film
1.
2.
3.
4.

Institutul de tiin e Economice Timi oara
coala BBC pentru Jurnali t
Absolvent al Institutului Politehnic Timi oara, sec ia Electronic i Telecomunica ii
coala Popular de Art Timi oara, sec ia Regie teatru

Nivelul în clasificarea na ional sau
interna ional

Aptitudini şi competenţe Competen e i experien de Realizator de emisiuni
personale
Limba matern

Română

Limba str in cunoscut
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Franceză

Mediu

Bine

Mediu

Mediu

Bine

Engleză

Mediu

Bine

Mediu

Mediu

Mediu

Competen e i abilit i sociale
Competen e i aptitudini
organizatorice

Citire

Participare la
conversa ie

Bun organizator, capacitate deosebit de lucru în condi ii de stres i de respectare a deadline-urilor,
hard-worker

Internet, Office (Word, Excel)

Competen e i aptitudini artistice
Alte competen e i aptitudini Eficient în condi ii de efort prelungit i de stres, hard-worker
Permis(e) de conducere Cat. B (peste 1.500.000 de km la volan)

Informaţii suplimentare

Exprimare scris

Competen e de comunicare, dobândite în cadrul programului de educa ie continu i dezvoltare
personal derulat în România i în alte peste 80 de ri de compania Network Twentyone

Competen e i aptitudini tehnice
Competen e i aptitudini de utilizare
a calculatorului

Discurs oral

