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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 
septembrie 2012 - prezent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iulie 2015-prezent 
  

Actor, mânuitor de păpuşi  
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” Constanţa 
Strada Aristide Karatzali, numărul 16, Constanţa, 900746, România 
Telefon: 0241-618992  
Fax: 0241-618992  
E-mail: teatruldecopii_cta@yahoo.com 

Roluri în spectacolele: 
● „Punguţa cu doi bani” adaptare după Ion Creangă, regia artistică Cristian Mitescu –  
● „Povestea porcului” adaptare după Ion Creangă, regia artistică Cristian Mitescu – 

povestitorul, moşul 
● „Frumoasa şi bestia” 
● “Inima rece” 
● “Alladin” 
● “Gulliver” 
● “Scufita rosie” 
● “Fata babei si fata mosneagului” 
● “Iata vin colindatori” 
● “o noapte furtunoasa” 
● “Carmen” 
● “Craiasa zapezii” 
● “Peter Pan” 
● “Cei trei purcelusi” 
● “Cenusareasa” 
● “Anotimpuri cu povesti” 
● “Alba ca zapada” 
● “Mica sirena” 
● “Califul barza” 
● “Print si cersetor” 
● “Printesa si broscoiul” 
● “Elefantelul curios” 
● “Dragostea celor trei portocale” 
● “Raza de soare” 
● “Florin si Florica” 
● “Cocosatul de la Notre Dame” 

 
Fondator al companiei de animatie “Algol” 

Spectacole regizate, produse si prezentate in cadrul festivalurilor internationale: 

-”Greuceanu” 
-”Zmeul albastru” 
-”Lcomia dragonului” 
-”Rumpelstilszchen” 

mailto:teatruldecopii_cta@yahoo.com
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ianuarie 2014-septembrie 2018 
 
 
 

septembrie 2011 – septembrie 
2012 

Colaborator sector artistic al firmei Ballonstyle 
Coordonator al ansamblului coral: “UNISON” al comunei Fantanele 
Coordonator al ansamblului coral: “ALLEGRO” al comunei Nicolae Balcescu 

Actor, mânuitor de păpuşi  
Teatrul Municipal Bacovia – Secţia Animaţie 
Strada Iernii, numărul 7, Bacău, 600050, România 
Telefon: 0234-510086 
E-mail: office@teatrulbacovia.ro  
Site: www.teatrulbacovia.ro  
www.facebook.com/TeatrulMunicipalBacovia 

Roluri în spectacolele: 
●“Fata babei si fata mosneagului” 
●“Frumoasa si bestia” 
●“Stan patitul” 
●“Cenusareasa” 
●“Cei trei purcelusi” 
●“Pinocchio” 
●“Micuta vrajitoare” 

Actor  
Teatrul din Clopotniţă, Bacău 
Organizaţie non-profit 
www.facebook.com/TeatruldinClopotniţă  

Colaborare pentru spectacolul „Soarele apune...” adaptare după Michel de Ghelderode, regia 
artistică Ion Coşa 

Roluri: 
● Moartea 
● Păpuşarul 
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Profesor, actor-păpuşar şi regizor 
Asociaţia „Un zambet” Bacău 
Organizaţie non-profit 
Sediu: Localitatea Dumbrava, Comuna Iteşti, Judeţ Bacău, 607044, România 
Filiala: Strada Ioniţă Sandu Sturdza, numărul 78, Bacău, 600269, România 
Telefon: +40745315951, +40745652657 
Fax: +40334819982 
E-mail: asociatiaunzambet@yahoo.com  
            office@asociatiaunzambet.ro  
            voluntari@asociatiaunzambet.ro  
Site: www.asociatiaunzambet.ro 
        www.caravanaculturala.asociatiaunzambet.ro  
www.facebook.com/AsociatiaUnZambetBacau 

Colaborare pentru proiectul „Caravana Culturală” finanţat de AFCN (Administraţia Fondului 
Cultural Naţional), care a venit în întâmpinarea nevoilor culturale ale comunităților rurale. În 
cadrul acestui proiect am realizat regia artistică şi scenografia pentru spectacolul „Greuceanu”, 
adaptare după Petre Ispirescu, care a fost jucat într-un număr de opt reprezentaţii. 

Roluri: 
● Greuceanu 
● Regele 
● Un actor 

Profesor de teatru, chitară, şah şi fun science 
Clubul pentru copii “Hobby Club” 
Strada Banca Naţională, numărul 29, Bacău,  600204, România 
Telefon: + 40745173130, +40722448482 
Fax: +40334819982 
E-mail:  contact@clubcopiibacau.ro  
Site:  www.clubcopiibacau.ro  
        www.facebook.com/clubcopiibacau  

Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
● Joc actoricesc 
● Predare chitară şi şah 
● Activităţi de fun science 
● Voluntar supraveghetor 
● Petreceri cu copiii – interpretare diferite personaje cu costum (Scooby-Doo, Mickey           

Mouse, Spiderman, Jack Sparrow), întreţinerea atmosferei prin jocuri interactive, activităţi          
distractive (fun science, Proful Trăznit) 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

2016 - 2018  Masterand la ...  
Universitatea de Arte „Ovidius” sectia: “Arta actorului de music-hall” 
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, 
scrieţi şi ţara)  
▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate  

 
 

2008 – 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 – 2008 

Studii universitare de licenţă finalizate cu lucrarea de licenţă 
intitulată ... 
Universitatea de Arte „George Enescu” 
Facultatea de Teatru 
Secţia Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete 
Strada Horia, numărul 7-9, Iaşi, 700126, România 
Telefon: 0232-212548 
Fax: 0232-216637 
E-mail: msava@arteiasi.ro  
Site: www.arteiasi.ro/teatru 

Principalele materii studiate: 
▪ Arta actorului 
▪Limbajul de animaţie 
▪Marionete 
▪Diferite tipuri de sisteme de animaţie 
▪ Istoria teatrului universal 
▪ Istoria teatrului de păpuşi 
▪ Istoria teatrului românesc 
▪ Introducere în teoria dramei 
▪Marketing şi management artistic 
▪Psihopedagogie 
▪Canto 
▪Limba franceză 
▪Scrimă 
▪Construcţii păpuşi 
▪Miscare scenică 
▪Dans 

Diplomă de Bacalaureat 
Liceul Teoretic Waldorf 
Strada Ciric, numărul 23A, Iaşi,  700334, România 
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Telefon: 0232472000 
E-mail:  waldorf_iasi@yahoo.com  
Site: www.waldorf-iasi.ro  

Principalele materii studiate: 
●  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENŢE PERSONALE 
[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

Limba maternă Română  
 

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral  

Limba engleză C2 utilizator 
experimentat  

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

 

Limba franceză C1 utilizator 
experimentat 

C1 utilizator 
experimentat 

B2 utilizator 
independent 

B2 utilizator 
independent 

B2 utilizator 
independent 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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Competenţe de comunicare 

 
 
 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Sunt o persoană sociabilă şi deschisă. Stăpânesc competenţe oratorice bune datorită 
aptitudinilor native, formării educaţionale pe care am urmat-o şi profesiei pe care o 
îndeplinesc. 
Comunic cu uşurinţă şi îmi place să lucrez cu copiii, iar educaţia formală urmată în acest sens                 
(absolvent al modulului psihopedagogic, nivel 1) şi experienţa practică dobândită până în            
prezent atestă acest lucru. 

Îmi place să mă implic în organizarea evenimentelor, arie în care am căpătat experienţă              
datorită diverselor proiecte teatrale în care am fost co-optat. Deasemeni, sunt capabil să ocup              
funcţii de conducere (manager de proiect, lider de echipă) asumându-mi cu responsabilitate            
îndeplinirea fiecărei sarcini. 

 
Competenţe dobândite la locul 

de muncă  
Iubesc teatrul. Mă consider o persoană creativă, spontană, cu spirit jovial, dar care ştie să-şi               
canalizeze energia către centrele de interes. Sunt maleabil în ceea ce priveşte lucrul în echipă,              
competenţă dobândită în urma activităţii în teatrele profesioniste. 
Detin cunoştinţe şi abilităţi de nivel mediu spre superior în stăpânirea celorlalte arte care              
interacţionează cu teatrul. 

 
Competenţe informatice  Ulitizator experimentat al sistemului de operare Windows™ şi Linux™ şi al pachetelor de             

programe aferente acestora. 
Cunoaştere şi experienţă medie în utilizarea instrumentelor Word, PowerPoint şi Excel din            
pachetul Microsoft Office™. 
Bun navigator pe motoarele de căutare utilizate frecvent. 
Bun utilizator al accesoriilor unui computer (imprimantă, scanner, hard disk extern etc.). 
Competenţele informatice le-am dobândit atât în mediul educaţional formal, cât şi prin            
autoînvăţare şi experienţă practică. De asemenea, mă descurc să instalez/dezinstalez diferite           
programe şi să repar eventuale probleme informatice în timp util. 

Competenţe şi abilităţi artistice  Experienţa practică dobândită în domeniul profesional pe care l-am urmat demonstrează că            
sunt o persoană cu varii înclinaţii artistice, care urmăreşte să-şi dezvolte acest potenţial prin              
fiecare oportunitate ivită şi căreia îi face o deosebită plăcere să transmită mai departe              
cunoştinţele acumulate. 

 
Alte competenţe  Sunt o persoană punctuală, care nu întâmpină probleme în a urma un program bine stabilit. 

 
 
 
 
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Premii 

 
 
 
 
 

 
Referinţe 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Locul I la cea de-a XIII-a ediţie a Concusului de creaţie literară „Lirismograf“, Sibiu –               
secţia dramaturgie cu piesa „Cioburi de argilă” 

● Locul III la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Naţional de Dramaturgie „Goana după              
fluturi”, Râmnicu-Vâlcea cu piesa „Cioburi de argilă” 

● Finalist în cadrul celei de-a XV-a ediţii a concursului Gala tanarului actor HOP 2012 
●  

 
Referinţe despre mine puteţi obţine de la Conf. univ. dr. Aurelian Bălăiţă, Universitatea de Arte               
„George Enescu”, Iaşi;  

Adrian Găzdaru, Director general al Teatrului Municipal Bacovia, Bacău; Andreea Sandu,          
Director artistic – Secţia Animaţie a Teatrului Municipal Bacovia, Bacău; Doru Mareş, critic de              
teatru, secretar literar al Teatrului Municipal Bacovia, Bacău; Laurenţiu Budău,          
membru-fondator al teatrelor de păpuşi „Guguţa”, Chişinău şi „Neghiniţă”, Bacău,          
actor-păpuşar în cadrul Trupei de Animaţie a Teatrului Municipal Bacovia, Bacău; 

Aura Maxim, membru-fondator al clubului pentru copii “Hobby Club” Bacău; Ana-Maria Chiriţă,            
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membru-fondator al clubului pentru copii “Hobby Club” Bacău; Alina Gheorghiţă, manager           
programe educaţionale Asociaţia „Un zâmbet” Bacău; 

 
ANEXE 

 
 Nu voi anexa copii ale diplomelor/certificatelor obţinute, dar mă angajez să le furnizez în timp 

util dacă îmi sunt solicitate. 
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