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EXPERIENŢĂ: 

 

Asistent marketing - 01.07.2008 – prezent (colaborare): 

- Firma: FUNDAŢIA TASTE OF ROMÂNIA. 

        - Oraş lucru: Bucureşti.                                                                                                             

- Departament: Educaţie, Training, Cultură, Artă.                                                      

Domeniu Activitate:  Organizarea, producţia, coordonarea mai multor tipuri de 

evenimente cultural artistice - evenimente sociale, caritabile, de strângere de fonduri, 

spectacole artistice, festivaluri de film în ţară şi peste hotare.                                       

Exemple: O abordare cinematografica a zilei de 1 Decembrie - Sarbatoarea Marii Uniri - 

cinematograful Scala; '80s Party & Concert Guess Who si Spike - Club Fabrica – 21 

decembrie 2010;   O poveste de Craciun cu Sahia Film – 18 decembrie 2009 - 

cinematograful Scala;  60 de ani de Sahia Film – 12 februarie 2011 – cinema Eforie; 

„Clubul Filmului Românesc Contemporan" în septembrie 2008 si august 2009 – Chicago  

; 5- 25 mai 2010 - „Film contemporan din arhive" la Paris, Roma, Madrid, Viena, Tel-

Aviv. 

 

Asistent Producţie - 23.10.2009 – prezent (colaborare): 

- Firma: SAHIA FILM. 

- Oraş lucru: Bucureşti. 

- Departament: Producţie. 

- Domeniu Activitate Firmă: Colaborarea în realizarea şi implementarea diverselor 

proiecte specifice unei case de producţie de film-documentare, evenimente.       

Realizarea, depunerea si contractarea diverselor fonduri pentru realizarea de filme si 

evenimente. 

 

Coordonator Producţie - 01.09.2010 - 01.12.2010. 

- Firma: CASTEL FILM. 

-Oraş lucru: Bucureşti.                                                                                           

Departament: Producţie mass-media (reclame si scurtmetraje straine) –                       

film lungmetraj (Ghost Rider 2 – The Spirit of Vengeance) 

 

Asistent marketing/Asistent productie - organizari Evenimente - 01.12.2009 - 

10.07.2010. 

- Firma: MODUS. 

- Oraş lucru: Bucureşti. 



- Departament: Muzică/Entertainment. 

- Domeniu Activitate Firmă: Organizarea de evenimente în domeniul cultural – 

spectacole (Stefan Banica Jr.), concerte (Elton John, Paul Anka), momente artistice ca 

parte integrantă a altor evenimente(colaborari cu Fundatia Dan Voiculescu), expoziţii 

(Dino - Expozitie dinozauri), emisiuni tv (TVR, Antena 1). 

                                                                                                                                                            

Regizor film - stagiu pregatire - octombrie 2009 - octombrie 2011 

 

- in cadrul unui proiect european am participat la cursuri cu specialisti media 

internationali si am realizat, planuri de marketing mass - media, scenarii si filme de scurt 

metraj in studiourile Buftea. 

 

Prezentator - Moderator Tv - stagiu pregatire in cadrul trustului media Intact - martie 

2011 - iulie 2011 

 

 

REALIZĂRI PROFESIONALE (ALTELE): 

 

Organizarea şi realizarea de spectacole teatrale, spectacole folclorice, baluri ale bobocilor 

şi alte manifestări cultural-artistice. 

 

Am prezentat ca şi moderator, diferite spectacole – Festivaluri, Baluri de Boboci, am 

cântat în mai multe trupe şi coruri, de la muzică populară până la muzică pop-rock. 

 

Ca si actrita m-am aflat pe scena in piese de teatru. 

 

Am realizat după scenariul şi regia proprie două documentare: "Pe-al Vrancei plai", 

"Obrăzarul", si scurtmetrajul "Mic dejun la pat" - in care am si interpretat un rol. 

 

   

EDUCAŢIE: 

 

Studii:                                                                                                      

                                                                                                                                                  

- Liceul de Muzică şi Arte Plastice Gheorghe Tăttărescu Focşani-profil muzică (canto, 

pian, chitara)  -paralel- Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza Focşani-profil ştiinţe 

sociale. 

- Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii Bucureşti, profil 

Administraţie Publică 

- Universitatea Hyperion – Facultatea de Arte – Actorie 

- Universitatea Hyperion - Facultatea de Regie Film Tv 

- Master in Producţie Multimedia şi Audiovizuală - an 2 (ultimul an) - în cadrul 

Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii Bucureşti. 

Cursuri, atestate: 

- Cursuri prezentator-moderator tv; 

- Cursuri jurnalism; 



- Atestat ecdl. 

Aptitudini: 

 

Limbi străine 

- Engleza - avansat 

- Franceză – mediu-avansat 

 

Cunoştinte PC: 

- Operare internet; 

- Operare Microsoft Office; 

- Adobe Photoshop-procesare foto; 

- Adobe Premiere-procesare video; 

- Adobe Dreamweaver-realizare site; 

- Operare sistem Windows cât şi Mac OX. 

 

Alte cunoştinţe, aptitudini sau observaţii: 

- Dinamică, calculată, serioasă. 

- Experienţă de lucru în echipă. 

- Aptitudini în relaţiile cu publicul. 

- Cunoşţiinte organizatorice. 

- Imaginaţie şi creativitate debordantă. 

 

Detalii despre personalitatea mea ( hobbyuri, aspiraţii, ceea ce mă motivează, stil de viaţă 

şi lucru, etc. ): 

 

     Văd lumea prin spectrul meu de înţelegere şi trăiesc prin artă. 

Sunt o persoană dinamică, care adoră sportul, sunt foarte calculată, poate chiar 

minuţioasă în detalii. 

Sunt ambiţioasă şi temperamentală de cele mai multe ori. 

  Debordez de creativitate şi nu evit să impresionez prin charisma personală. 

Sunt adepta unei alimentatii bio, a unei vieti cat mai sanatoase si a naturaletii. 

Consider că pentru un lucru bine făcut nu există limite materiale, prea multă energie sau 

prea mult timp consumat; aceste resurse le consider doar paşi normali de urmat spre un 

produs final de calitate. 

 


