
 

                                                                                         

Curriculum vitae  
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PUNGĂ NICOLAE 

Adresă  

Telefon    

E-mail  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 24 noiembrie 1967 

Sex 

 

Masculin 

                 Domeniul ocupaţional 
 
              Experienţă profesională 
 
                                    Perioada                                                                                             
                                                                              
          Funcţia sau postul ocupat 
                  
  Numele şi adresa angajatorului 
 

 
 

 
 
 

  Management cultural 
 
 
 

  18.12.2017 - prezent 
 
Manager / Director general 
 
TEATRUL ,,STELA POPESCU” 
Bd. Tineretului nr. 8-10, Bucureşti 

                   Sectorul de activitate 
 

Experienţa profesională 
 

Cutură / Artă / Teatru 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

1993 – 6.10.2017 

Actor 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Teatrul “MASCA”  
Bd. Uverturii 70, Bucureşti 

  

.  



                   Sectorul de activitate 
                                              
                                     Perioada 

  Comerţ / distribuţie materiale de construcţie, realizare lucrări de construcţie 
 
2001 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator  

Numele şi adresa angajatorului 
 
S.C. PECON COMPNY S.R.L.,  
Aleea Terasei nr.5,  București 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 managementul general al societăţii 

 realizarea planului de dezvoltare al societăţii 

 dezvoltarea de noi contracte şi colaborări cu terţii 

 elaborarea şi negocierea contractelor 

 elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare 

 actualizarea continuă a bazei de date a clienţilor şi a furnizorilor de servicii 

 colaborarea cu furnizorii 

 analiza concurenţei 

 analiza SWOT 
 

Perioada 1991 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat Actor colaborator, Teatrul “MASCA” Bucureşti 

  

                   Educaţie şi formare  
 

Perioada 1990 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută actor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

profilul “Arta teatrală”, specializarea “Actorie” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Ecologicǎ Bucureşti - Facultatea de Arte 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţǎ 

         Competenţe profesionale 
dobândite 

specializarea “Actorie” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

   Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică ,,I.L.Caragiale” Bucureşti. 
 

  Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 
            Competenţe şi aptitudini  
                       organizatorice         
 
 
 
Competenţe şi aptitudini de   
utilizare a calculatorului 
 
Competenţe şi aptitudini artistice 
 
 
Permis de conducere 

Spirit de echipă, abilități de comunicare şi relaţionare, atitudine pozitivă și proactivă, gestionarea eficientă a 
timpului, inițiativă,diplomație, empatie, receptivitate faţă de nou, capacitatea de a lucra cu mai multe proiecte 
simultan 
Experienţă în managementului de proiect şi lucru în echipă 

Coordonare activităţi organizatorice  

Iniţiativă  
Capacitate de înţelegere a problemelor 

   O bună stăpânire a aplicațiilor: Microsoft Office, Adobe Photoshop. 
Sisteme de operare –Windows 
 
Actorie, commedia dell’arte, tehnica mastii - masca neutra, masca caracter, dans, pantomimǎ, expresie 
corporalǎ, instrumente – pian, percuţie, trompentǎ, step, mânuire marionete, acrobatie, jonglerie, etc 
 

  Categoria B 



 


