
Curriculum Vitae 

 

Nume: Brătoiu Cristian-Alexandru 

Născut: 08.01.1984, Timișoara 

Contact: 0785 218 236, cristi.bratoiu@gmail.com,  

                Timișoara, Blv. Republicii nr.29, sc. A. ap. 7  

 

Studii: -UVT, Facultatea de Muzică, Catedra Artele Spectaclului de Teatru (2003-2007)-licență                                              

             -Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, secția  romana-engleza (2002) 

             -Liceul teoretic "William Shakespeare" (1998-2002) 

             -Șc. Generală nr. 16 

              -Diverse training-uri și workshop-uri 

 

Experiență profesională: 

-Actor 

       -angajat al Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin, Timișoara (2017- prezent) 

       -angajat al Electric Theatre, Timișoara (2013-2014) 

       -angajat al Teatrului Iulia, Timișoara (2011-2013) 

       -colaborator al Teatrului Național Mihai Eminescu, Timișoara (2006 și 2009-2011) 

       -angajat al Teatrului "G.A.Petculescu", actual "De Vest", Reșița  (2007-2009) 

       -colaborator al Teatrului Merlin, Timișoara (2006) 

       -colaborator al Teatrului "Ioan Slavici", Arad (2005) 

       -voluntar, alături de Teatrul Portabil Timișoara (2017-2018) și alte proiecte independente 

       -amator ( *peste 20 de premii) al trupei de teatru a liceului William Shakespeare, Timișoara 
(1999-2002) 

 

-Coordonator/regizor 

        -*al trupei de teatru a liceului William Shakespeare, Timișoara (2001-2004) 
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        -al trupei de teatru a liceului Henri Coandă, Timișoara (2005-2006) 

        -al trupei  de teatru a liceului Traian Vuia, Reșița (2008) 

        -al trupei de teatru a Casei Studenților, Reșița (2009) 

        -al trupei de copii de la Teatrul Iulia, Timișoara (2012-2013) 

        -cu trupa de teatru a deținuților Penitenciarului Timișoara (~2014) 

        -al Electric Theatre, Timișoara (2013-2014) 

        -al cursului particular pentru adulți, susținut alături de actorii Alexandru Reus (TNT) și Radu 
Popescu (T.Merlin) (2015-2016) 

         - al cursului particular pentru adulți, susținut alături de Traian Șoimu (regizor) (2019) 

         - al unui cerc de teatru independent pentru adulți (2020- pandemie)  

-Producător (și textier) 

         -alături de Teatrul Portabil Timișoara și alți artiști independenți, am scris, regizat, produs și 
jucat în spectacolele SânMedru (2017),  Legenda lui Mărțișor (2018) și  Plai cu Dor (2018) 

          -alături de asociația Teatrul Plai, al spectacolului Greierele și Furnica 

          -nenumărate evenimente, happening-uri, teatru-forum, spectacole și spectacole pentru 
copii, clown-erie, prezentări etc. 

  

 Aptitudini 

        -muzicale (chitară, pian) 

        -literare (scriu piese  scurte, scenete, texte muzicale) 

         

 


