Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Gheorghe Mădălin Popescu

EDUCATION AND TRAINING
15/09/2010–15/06/2014

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
Colegiul Național ,,Zinca Golescu”, Pitești (Romania)
- limba română, limba engleză
- cunoștințe despre geografie, istorie, biologie
- informatică
- tehnologia informației computerizate

- competențe organizatorice dobândite
01/10/2014–Present

Diplomă de licență în ,,Arta regizorului de teatru”
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I.L. Caragiale”, București
(Romania)

01/10/2017–Present

Universitatea Româno-Americană, Marketing, București (Romania)
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Romanian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

B2

B1

WRITING

Spoken interaction

Spoken production

B1

B1

B2

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

- bune abilități de comunicare verbală, mimică și gestică mulțumită experienței ca actor amator și
student al departamentului REGIE TEATRU
- excelente abilități de interacțiune cu copii dobândite în perioada experienței ca actor amator și în
urma practicării primului modul de pedagogie din timpul anului universitar I
- bune deprinderi de comunicare în organizare dobândite în timpul perioadei ca student al
departamentului Regie Teatru și coordonator al trupelor ,,Școala populară de Arte și Meserii",
,,Studioul de Teatru Tudor Mușatescu", ,,Palatul Copiilor Pitești", ,,Colegiul Național Zinca Golescu".

Organisational / managerial skills

- leadership (liderul unei echipe formate din 7 oameni)
- competențe manageriale obținute în urma absolvirii cursului de Management Cultural din cadrul
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Universității Naționale de Artă Teatrală și CInematografică ,,I.L. Caragiale” București și în urma
experienței ca lider de trupă de teatru actori amatori
- bune abilități de management și dezvoltare în cadrul Departamentului de Imagine al Asociației
Sportive Colibași
Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

- bune cunoștințe de editare foto obținute ca actor amator
- bune cunoștințe de design grafic obținute în urma cursurilor ,,Istoria artei și a stilurilor”, ,,Arta în
teatru”, ,,Scenografie”
- o bună stăpânire a pachetului Office
- cunoștințe despre limbajul html
- cunoștințe despre editare sunet, analiză și selecție fragment muzical grație absolvirii cursului ,,Istoria
muzicii”

Other skills

- actor
- scenograf
- organizator
- sunetist
- light-design
- jurnalist

Driving licence

AM, B1, B

ADDITIONAL INFORMATION
Honours and awards

- Premiul I pentru interpretare masculină în cadrul Concursului Național de Teatru Medieval pentru
elevi Sighișoara, 2011
- Premiul II cu lucrarea științifică GAURA NEAGRĂ în cadrul Taberei de Astronomie și Astrofizică,
2012
- Premiul I de interpretare masculină în cadrul Festivalului de teatru pentru amatori, Thalia Fest, cu
rolul ,,Euclio” din spectacolul ,,Eu cu cine mă mărit?”, 2012
- Premiul festivalului ,,3Fest”, 2013, trupei ,,Gordon” coordonată de Mădălin Popescu
- Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în cadrul festivalului ,,3Fest”, 2012
- Premiul II pentru site/pagină web în cadrul Concursului Național de Astronomie, ediția II
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