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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Expert evaluator proiecte culturale

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Ianuarie 2021 – prezent

Coordonator campanie promovare
Proiect „STAR – Şcoala atractivă pentru toţi”- POCU 665/6/23/133608
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, Bucureşti
Coordonarea activităţilor referitoare la campania de promovare privind beneficiile programului
„A Doua Șansă”, în vederea informării asupra beneficiilor participării la programele educaționale. (CIM,
2h/zi)

Ianuarie 2020 – prezent

Producător executiv film de lung metraj de ficţiune
ÎNCREDERE de Emanuel Pârvu
Asociaţia FAMart, Str. Ion Ţuculescu nr. 29, sector 3, Bucureşti
Coordonarea activităţilor în toate etapele – pregătire, producţie și post-producţie:
redactarea cererii de finanţare către Centrul Naţional al Cinematografiei, gestionarea
bugetului, formarea echipelor, negociere şi contractare servicii, coordonarea filmărilor,
coordonarea etapei de post-producţie, etc.

Martie 2019 - septembrie 2020

Producător al Festivalului de Film Documentar şi Drepturile Omului
One World Romania – Ediţiile a 12-a şi a 13-a
Asociaţia One World Romania, Str. Constatin Bosianu nr. 23, sector 4, Bucureşti

Coordonarea activităţilor de pregătire și desfăşurare: contribuţie la redactarea cererilor
de finanţare, formarea echipelor, negociere şi contractare servicii, activităţi legate de
primirea invitaţilor români şi străini, logistică, transport, etc.
Contribuţie la elaborarea strategiei de promovare şi la implementarea campaniei de
promovare (offline şi online, materiale promoţionale, etc)
2016 / 2017 / 2018/ 2021

Evaluator independent
Administraţia Fondului Cultural Naţional, Str. Barbu Delavrancea nr. 57, sector 1
Evaluarea proiectelor culturale în ariile tematice Proiecte cu caracter repetitiv/ de tip
festival şi Educaţie prin cultură, în sesiunile de finanţare:
▪ I 2021; I şi II 2018; II 2017; II 2016.

Octombrie 2015 - martie 2018

Coordonator proiecte culturale
SC Demo Shot SRL - Str. Grădinarilor nr 4, Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov

Producție cinematografică - toate etapele: dezvoltare de proiect, producţie, postproducţie.
Iulie 2007 – Iulie 2015

Coordonator proiecte culturale / Coordonator distribuție și producție de film
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Voodoo Films, Intrarea Serdarului nr. 5, sector 1, Bucureşti
Organizare şi desfăşurare evenimente în București şi la nivel naţional: premiere de
film, festivaluri de film, alte proiecte culturale;
Organizare şi desfăşurare campanii de comunicare/ promovare în București şi la
nivel naţional
Organizare campanie şi tur de promovare pentru filmul “4 luni, 3 săptămâni și 2
zile”(câștigător Palme d'Or 2007) în Europa, SUA, Asia (în colaborare cu agentul
internațional de vânzări);
▪ Coordonator festival de film “Les films de Cannes à Bucarest” - unul dintre cele
mai importante evenimente culturale ale capitalei - cinci ediții între 2010 – 2014
Coordonarea tuturor activităţilor: redactare cereri de finanţare către instituţii
publice din ţară şi internaţionale; campanie de comunicare/ promovare (strategie,
producţie materiale, implementare), negociere/ achiziție drepturi difuzare filme, invitaţi
internaţionali, evenimente conexe (dezbateri, concerte, lansări de carte, etc),
coordonare echipe, logistică, transport, etc
▪ Coordonator/ manager distribuție de filme românești și internaționale: redactare
cereri de finanţare către instituţii publice din ţară şi internaţionale, campanie de
comunicare/ promovare la nivel naţional, achiziție drepturi, programare în
cinematografe la nivel naţional, lansare, raportare, etc.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 luni, 3 săptămâni și 2 zile de Cristian Mungiu; câștigător Palme d'Or în 2007
Amintiri din Epoca de Aur – partea 1 și partea 2 - film colectiv coordonat de Cristian Mungiu
Marți, după Crăciun de Radu Muntean; Premiera Cannes 2010
Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu de Andrei Ujică; 2010
Bună! Ce faci? de Alexandru Maftei; 2011
Periferic de Bogdan George Apetri; 2011
După dealuri de Cristian Mungiu; Premiat la Cannes 2012
Domestic de Adrian Sitaru; 2013
Only lovers left alive/ Îndrăgostiții mor ultimii de Jim Jarmusch; 2014
Leviathan de Andrey Svyagintsev; 2015
Human Capital/ Capital uman de Paolo Virzi; 2015
Love at first fight/ Dragoste la prima luptă de Thomas Cailley, 2015

 Coordonator producție de film - Coordonarea activităţilor în toate etapele – pregătire,
producţie și post-producţie


După dealuri de Cristian Mungiu; Premiat la Cannes 2012



Amintiri din Epoca de Aur – film colectiv coordonat de Cristian Mungiu, 2010



Stopover de Ioana Uricaru – scurt metraj, filmare în Italia și în România



Cod Roșu de Hanno Höfer – scurt metraj, 2011

 Coordonator dezvoltare de proiect : redactare cereri de finanţare către instituţii

publice din ţară şi internaţionale, participare activă la identificarea partenerilor
internaţionali (co-producători) şi negocierea condiţiilor de colaborare


Lemonade de Ioana Uricaru; Premiera Panorama / Berlinale 2018;

 Bacalaureat de Cristian Mungiu; Premiul pentru regie, Cannes 2016
Coordonator producție DVD, producție spoturi publicitare ;
Coordonator „caravana de film‟ în orașe din țară în care nu mai există cinematografe – mai multe
ediții începând cu 2007
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1 Ianuarie – 30 iunie 2007

Manager Relaţii Media şi Cercetare în Comunicare
Comisia Europeană/ prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Str. Vasile
Lascăr 31
Monitorizarea implementării contractelor Phare Informare şi Comunicare 2006
Colaborare cu departamentele Comisiei Europene pentru toate aspectele legate de
gestionarea programelor şi asigurarea coerenţei cu politicile de asistenţă ale CE;
Contribuţie la pregătirea şi redactarea rapoartelor periodice referitor la implementarea
programelor de asistenţă Comunitară;
Contribuţie la pregătirea conţinutului pentru campanii de informare / materiale de informare
despre activitatea UE şi programele din Romania (broşuri, pliante, etc)
Supervizarea recrutării experţilor pentru anumite proiecte
Participarea la evenimente relevante, seminarii, etc

1 iunie 2002 – 31 decembrie 2006

Manager / Coordonator de proiecte Twinning

1 mai 1999 – 30 mai 2002

Asistent pentru Team Leader şi echipa Phare

Delegația Comisiei Europene în România, Str. Vasile Lascăr nr. 31, www.ec.europa.eu/romania
Coordonare orizontală şi management proiecte twinning - instrument de întărire a
capacităţii administrative
Monitorizarea implementarii contractelor Phare Twinning în toate domeniile şi ariile
administraţiei publice beneficiare ale instrumentului
Evaluarea proiectelor propuse in diverse domenii
Persoana de contact pentru twinning în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene în Romania: distribuţia şi
aplicarea regulilor şi procedurilor de twinning;
Contribuţie la rapoarte şi documente strategice referitor la întărirea capacităţii instituţionale prin
proiecte twinning;
Colaborare cu departamentele Comisiei Europene pentru toate aspectele legate de gestionarea
programelor şi asigurarea coerenţei cu politicile de asistenţă ale CE;
Colaborare cu ministerele beneficiare ale proiectelor de twinning
Organizare şi susţinere activităţi de formare pentru personal intern şi extern instituţiei,
pentru facilitarea pregătirii şi implementării proiectelor de twinning;
Coordonare orizontală a activităţilor experţilor pe termen lung: crearea şi menţinerea reţelei de
experţi, organizarea întâlnirilor periodice, sprijin administrativ/ logistic la sosirea experţilor în ţară.
Contribuţie la pregătirea conţinutului pentru campanii de informare / materiale de informare
despre activitatea UE şi programele din România (broşuri, pliante, etc)
Supervizarea recrutării experţilor pentru anumite proiecte
Participarea la evenimente relevante, seminarii, etc

Delegația Comisiei Europene în România, Str. Vasile Lascăr nr. 31, www.ec.europa.eu/romania
Monitorizarea implementarii contractelor Phare; Redactare documente; Gestionarea agendei
Team Leader si a echipei Phare; Gestionarea corespondentei; activitati specifice Resurse Umane;
traduceri; alte activitati specifie.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Octombrie 1999-Iunie 2000

Master în Psihoterapie
Universitatea București, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie
Psihoterapie

Octombrie 1993-Iunie 1997

Licență în Psihologie
Universitatea București, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie
Psihologie, Psihodiagnostic, Psihoterapie

Septembrie 1989-Iunie 1993

Diploma de Bacalaureat
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, București
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COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C2-utilizator
experimentat

C2-utilizator
experimentat

C2-utilizator
experimentat

SCRIERE

Discurs oral

C2-utilizator
experimentat

C2-utilizator
experimentat

Certificat Cambridge nivel avansat, Universitatea Cambridge, 2005

Franceză
Italiană

B2-utilizator
independent
A2-utilizator
elementar

B2-utilizator
independent
A2-utilizator
elementar

B2-utilizator
independent
A2-utilizator
elementar

B2-utilizator
independent
A2-utilizator
elementar

B2-utilizator
independent
A2-utilizator
elementar

Competenţe de comunicare

Excelente competenţe de comunicare dobândite prin practică.
Competențe de organizare și desfășurare activități de promovare, campanii de informare și
conștientizare. Competențe de coordonare a relațiilor de grup; capacitate de lucru în echipă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Leadership (Coordonator echipe, Coordonator proiecte)
Rezistență la stres și capacitate de desfăşurare a activităţilor în condiţii de presiune.
Excelentă experiență în organizare și coordonare diverse tipuri de evenimente ( campanii de
promovare în ţară şi în străinătate, festivaluri, caravane de film, seminarii, ateliere, conferințe de presă,
evenimente sociale, etc)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Management de proiect/ Monitorizarea implementarii proiectelor/ Evaluare de proiecte
Rezolvarea de probleme şi orientarea spre obţinerea rezultatelor
Spirit de echipă, pro-activă

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Foarte bună cunoaștere a programelor de birou / programe Microsoft Office, instrumente Social Media
Certificări

Cursuri

2005 - Certificat Cambridge de limbă Engleză, nivel avansat, Universitatea Cambridge
2003-2008 Certificat de absolvire curs de pregătire profesională Dreamworking/ Explorarea
Viselor – psiholog Strephon Kaplan Williams/ Centrul Român de Explorare a Viselor
1990-1994 – Certificat de absolvire cursuri de limba italiană, Institutul Italian de Cultură,
Bucureşti
Septembrie 2005 – Şcoala de vară “Evoluţia mentalităţilor în Europa de Est şi viitorul
Proiectului European”, Fundaţia Universitară a Mării Negre
August 2005 – Curs „Project Cycle Management‟ - EUROM Consultancy and Studies
Iulie 2004 – Curs „Tehnici de comunicare‟ - LDK Consultants SA
Ianuarie 2003 – Curs‟ Programme and Project Design‟ – EMS pentru Comisia Europeană

13.06.2021

Pagina 4/4

