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CURRICULUM VITAE 

 

1. INFORMAŢII PERSONALE 

Prenume/Nume: Bogdan Botaș                                                                                          

Adresa: loc. Ocna-Mureș, jud. Alba, str. Aleea 

Independenței, bloc 48, apartament 15, scara A 

Naţionalitate: română 

Data naşterii: 14 iulie 1995 

Locul nașterii: loc. Ocna-Mureș, jud. Alba 

Sex: masculin                                                                 

Domeniul ocupaţional: regie de film 

E-mail: bogdanbotas13@gmail.com 

Telefon: 0751 840 152 

 

2. EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada: octombrie 2017 – prezent 

Calificarea/ diploma obţinută: Masterat 

Disciplinele principale studiate: Structuri narative în teatru și film, Paradigme critice 

contemporane, Metode de cercetare în artele spectacolului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Babeş Bolyai – Facultatea de Teatru 

şi Televiziune, Nivel Master, Secția Arte Performative și Film  Cluj-Napoca 

 

Perioada: octombrie 2014 – iunie 2017 

Calificarea/ diploma obţinută: Licențiat în Comunicare Audiovizuală 

Disciplinele principale studiate: Istoria filmului, Teoria comunicării, Montaj 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Babeş Bolyai – Facultatea de Teatru 

şi Televiziune, Nivel licență, Secția Cinematografie, Fotografie, Media, Cluj-Napoca 
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3. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

Perioada: septembrie 2017 - prezent 

Calificarea: fotograf / videograf - colaborator 

Numele şi tipul instituţiei: Compania Create.Act.Enjoy 

 

REGIZOR FILM (scurtmetraj) 

- Obiectiv Subiectiv (2017)  

- Weary (2016) 

- Vecinii (2015) 

 

VOLUNTARIAT  

- Nepoți de Crăciun Ediția 2015, Cluj Napoca, România 

Asistent pentru pregătirea și distribuirea de produse alimentare către aziluri și centre pentru 

persoanele în vârstă 

Voluntar pentru fotografierea și înregistrarea video a evenimentului 

-  Festivalul Luminii 2015, Cluj-Napoca, România 

Voluntar pe departamentul de publicitate 

Voluntar pentru fotografierea și înregistrarea video a festivalului 

Voluntar organizator înainte și pe parcursul festivalului 

-  Festivalul Lollyboom România Ediția 2016, Cluj Napoca, România 

Voluntar pentru fotografierea și înregistrarea video a festivalului 

-  Cinema and Visual Culture Conference Ediția 2016, Cluj Napoca, România 

Asistent pentru pregătirea conferinței 

Voluntar pentru fotografierea evenimentului 

Voluntar pe palierul de publicitate online 

 

 

       5. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

Limba maternă: română 

Limba străină cunoscută: engleză (avansat), franceză (începător) 

Competenţe şi abilităţi sociale: bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa 

proprie de fotograf, regizor și voluntar; bune competențe de comunicare dobândite în urma 
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participării la Fest 2016 (Espinho, Portugalia); bune competențe de comunicare dobândite în 

urma participării la diferite activități de voluntariat. 

Competenţe şi abilităţi organizatorice: leadership (din anul 2014 până în prezent am 

organizat diverse echipe de filmare, cuprinse între 5 - 20 de oameni); coordonare (în perioada 

anilor 2014-2015 am participat la mai multe activități de voluntariat în care am manageriat 

atât oameni cît și situații însemnate). 

Alte abilități: competențe avansate în întreaga gamă Adobe: Premiere, Lightroom, 

Photoshop, Audition sau Illustrator; compunere de texte (competență dobândită în urma 

scrierii de critici de filme, eseuri și lucrări literare); meditator (competență dobândită în urma 

interacțiunii frecvente cu copii și tineri prin care am oferit meditații la diferite materii). 

 

 


