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INFORMAŢII PERSONALE IULIA LUMÂNARE  
 

  

 Str. Traian Popovici, nr. 89, sect. 3, Bucureşti  

 0040742060604 

 lumanareiulia@yahoo, com 
 lumanareiulia@gmail.com 
 https://www.facebook.com/lumanare.iulia 

Facebook, Iulia Lumânare   

Sexul Feminin | Data naşterii 27/07/1983 | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

Activitate teatrală  
 
ACTOR: 

-ALEX, STEPHANIE, PAM, SORA MAI MICĂ, LISA – „Am iubit, am purtat, am 
pierdut” de Nora şi Delia Ephron, reria. Emil Hoştină – ArCub – 2015-2017 
- ALICE MOODY – “Sarpele in iarba” de Alan Aykbourne, regia : Emil Hoștină – 
Teatrul Bulandra – 2012-2017 
- IRENE, MARIA, EMMA, KELLY, ACTRITA- ”The blue room” de David Hare, regia: 
Iulia Lumânare şi Radu Micu, Teatrul Arca – 2010 
- EVA- “Chatroom” de Enda Walsh. Regia:Mihaela Siîrbu, spectacol jucat in spatii 
neconventionale – 2008 
- REBECCA- “La tara” de Martin Crimp. Regia: Peter Kerek- Teatrul Act – 2007-
2008 
- MARCHIZA de MERTEUILLE- “Valmont”, de Heiner Muller, regia: Marcel Top, 
Teatrul Montage – 2007 
- SOTIA, MASEUZA, FEMEIA  DE LA METROU- “Edmond” de David Mamet, 
regia: Marcel Ţop, Teatrul de Comedie – 2007 
- LOLITA- “Red light, hot line” de Marcel Țop, regia: Marcel Ţop- Teatrul Luni de la 
Green Hours – 2005 
- DESDEMONA- “Duete Shakespeariene” ( spectacol de coregrafie), regia: Roxana 
Colceag – Studioul Casandra – 2005-2006 
- ESTELLE- “Cu usile inchise” de J.P.Sartre, regia: Gelu Colceag- Studioul 
Casandra – 2005-2006 
- VETA- “O noapte furtunoasa” de I.L.Caragiale, regia: Gelu Colceag si Marius 
Galea- Studioul Casandra – 2005-2006 
- NATALIA STEPANOVNA ”Cerere in casatorie” de A.P.Cehov, regia: Valentin 

TITLUL PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

Doctor în arta actorului și artele spectacolului cu teza de doctorat 
“Cehov – psihismul trecutului continuu”. 



 

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 9  

Potrivitu,Teatrul Arca – 2004 
 

▪ REGIZOR  
- „The blue room”, Teatrul Arca, 2010 
-„Viaţă la puterea a treia” , spectacol de licenţă UNATC, 2015-2016, și preluat de 
Teatrul Godot, în stagiunea 2016-2017  

 
 

Festivaluri de teatru și premii :  
 

- Premiul special al juriului pentru întreaga distribuție a spectacolului “Via’a la 
puterea a treia”, regia: Iulia Lumânare, Gala absolvenților UNATC 2017 
Festivalul de teatru medieval Sighisoara 2008- ”Duete shakespeariene”, regia : Roxana 
Colceag 
- Festivalul de Arta Medievala, Sighisoara 2008- “Duete Shakespeariene”, regia: Roxana 
Colceag 
- Festivalul de teatru Sibiu 2007- ‘Chatroom’, regia : Mihaela Sirbu 
- Festivalul W. Shakespeare, Craiova 2006- “Duete Shakespeariene”, regia: Roxana 
Colceag 
- Festivalul de teatru Sibiu 2006- “Edmond”, regia: Marcel Ţop 
- Gala Hop, Constanta 2005- “Duete Shakespeariene”, regia: Roxana Colceag 
- Festivalul de Teatru Clasic, Arad 2005- “O noapte furtunoasa”, regia: Gelu Colceag şi 
Marius Gâlea 
- FestCo 2004- “O noapte furtunoasa”, regia: Gelu Colceag şi Marius Gâlea 
- Festivalul Mondial al Scolilor de Teatru, U.N.E.S.C.O., Mexic-Tampico 2004- 
“Pescarusul” de A.P.Cehov si “Fantana Turmelor” de Lope de Vega, regia: Gelu Colceag 
si Valeria Sitaru 
- Festivalul International al Scolilor de Teatru, Sinaia 2003- “Pescarusul” de A.P.Cehov 
(NINA) si “Fantana turmelor” (FLORES) de Lope de Vega, regia: Gelu Colceag si Valeria 
Sitaru 
 

 
TRADUCĂTOR: 

 „THE BLUE ROOM”, de David Hare – din limba engleză în limba română, text după care 
s-au făcut spectacolele :  
- “The blue room”, regia: Iulia Lumânare și Radu Micu, Teatrul Arca, 2010 
- “10 nopți de singurătate”, regia: Chris Nedeea, Teatrul Maria Filotti, Brăila, 2013 
- “Dragoste și căpșuni”, regia: Marius Gîlea, la Teatrul Godot, 2014 
- “Caruselul erotic”, regia: Giorgi Tavadze, Teatrul Eugen Ionescu, Chișinău, 2014 
- “Camera albastră”, regia: Mihaela Sîrbu, spaectacol de licență UNATC, 2015 
- “The blue room”, regia: Cristian Bajora, la Teatrul În culise, 2016 

 
 

“VIAȚĂ LA PUTEREA A TREIA”, de Yasmina Reza – din limba engleză în limba română, 
text după care s-a făcut spectacolul: 
“Viață la puterea a treia”, regia: Iulia Lumânare, spectacol de licență UNATC, 2015, 
preluat de Teatrul Godot, 2016 
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Activitate cinematografica : 
 
ACTOR : 

- IOANA – “The deal” (scurtmetraj), regia : Valeriu Andriuță, 2017 
- CRISTINA - “Pororoca” (lungmetraj), regia: Constantin Popescu, - 2016 
- MEDICUL GINECOLOG – “Ana, mon amour”, regia: Călin Peter Netzer -  2016 
- MAGDA – “237 de ani” (scurtmetraj), regia: Ioana Mischie - 2015 
- DENISA – “Vânătoarea” (lungmetraj), regia: Alexandra Bălteanu – 2014 
- MIRUNA – ”Ninel” (scurtmetraj), regia : Constantin Popescu - 2014 
- EVA – “Ramai cu mine” (HBO series) , regia: Constantin  Popescu, Mihai Bauman – 

2013 
- Regent Horty’s Secretary – “Walking with the enemy” (lungmetraj), regia: Mark 

Schmidt – 2013 
- TURICA  BAZAN – “Proiecte de trecut” (lungmetraj), regia : Andrei Zinca -2012-2013 
- INSPECTOAREA – “Las Fierbinti” (serial TV, sezonul 2), regia :Dragos Buliga- 2012 
- Serveuza – “Copil-miner” (lungmetraj), regia: Alexandra Gulea - 2011 
- SOTIA- “Betoniera” (scurtmetraj), regia: Liviu Sandulescu -2011 
- MONA  - „Casa de piatră” (serial tv), regia: Florin Costache - 2011 
- MARIA  LEONTE - “Weapon” (lungmetraj), regizor: Ernie Barbarash- 2010 
- Fata care plange – “Andive” (scurtmetraj), regia: Emil Hostina- 2010 
- ANNA VONDERPFALZ- “Die DEUTSCHEN” (documentar)- 2010 
- CORINA-“Caravana  cinematografica”(lungmetraj), regia: Titus Muntean- 2008 
- ROXANA- “Picnic” (scurtmetraj), regia: Raluca Mirescu-2008 
- INA- “Virtual”(miniserie tv),ep.2 “Mobil”,regia: Andrei Cohn-2008 
- LILI- “La urgenta”(serial tv), regia: Andrei Zinca-2006 
- ILEANA- “Heartbeats” (scurtmetraj), regia : Raluca Mirescu-2007 
- MARLENE- ‘Parinti si copii’(scurtmetraj), regia : Raluca Mirescu-2007 
- LA FILLE CADETTE- “Jacquou le Croquant” (lungmetraj), regia: Laurent Boutonnat- 

2005 
- IOANA- ”Viata pozitiva”(scurtmetraj), regia: Sebastian Voinea- 2004 
 

▪ SCENARIST   
- coscenarist pentru „Ana, mon amour”, lungmetraj regizat de Călin Peter Netzer 
 

 
Premii si participari la festivaluri de film : 
 

- Premiul Asociației criticilor germani, Achtung Berlin New Film Award 2017, 
“Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 

- BERLINALE 2017, COMPETIȚIA OFICIALĂ - premiul URSUL DE ARGINT pentru 
cea mai bună contribuție artistică – “Ana, mon amour”, regia: Călin Peter 
Netzer 

- PREMIILE GOPO 2017 – “NINEL” – nominalizare pentru CEL MAI BUN 
SCURTMETRAJ  

- Premiul de De regie la Max Ophuls 2017, “Vânătoare”, regia: Alexandra 
Bălteanu 

- San Sebastian New directors, 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
- Zurich film festival (Focus Switzerland, Germany, Austria), 2016 -2016, “Vânătoare”, 

regia: Alexandra Bălteanu  
- Max Ophuls Preis 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
- Lichter Filmfest Frankfurt 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu  
- Crossing Europe 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
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- Premiul Juriului Ecumenic la Max Ophuls 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra 
Bălteanu  

- Pune 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
- Goteborg 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
- Guadalajara 2016, “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
- SAN SEBASTIAN 2016 – “Vânătoare”, regia: Alexandra Bălteanu 
- TIFF România 2016 – ”Ninel”, regia: Constantin Popescu 
- TRIESTE 2015 - ”Ninel”, regia: Constantin Popescu 
- ZLIN 2013 –  „Matei, copil miner”, regia: Alexandra Gulea 
- ROTTERDAM 2013 - „Matei, copil miner”, regia: Alexandra Gulea 
- PRESARO 2013 - „Matei, copil miner”, regia: Alexandra Gulea 
- Clermont Ferrand 2013 – “Betoniera”, regia: Liviu Sandulescu 
- PREMIILE GOPO 2012 – nominalizare  pentru CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎNTR-

UN ROL SECUNDAR pentru rolul Corina – „Caravana cinematografică “ 
- TIFF România  2009 - „Caravana cinematografica’ , regia : Titus Muntean 
- TIFF Salonic 2009 - „Caravana cinematografica’ , regia : Titus Muntean 
- PUSAN 2009 – “Caravana cinematografica”, regia: Titus Muntean 
- MONTPELLIER 2009-  “Picnic”, regia: Raluca Mirescu 
- BEST 2009- ”Picnic”, regia: Raluca Mirescu 
- TIFF 2007- “Parinti si copii’, regia : Raluca Mirescu 
- Festivalul de film Hiperyon 2006- ‘Viata pozitiva’- premiul pt cea mai buna 

actriță într-un rol principal 
- Festivalul Scolilor de Film,Georgia- Tbilisi 2005- “Viață pozitivă”, regia: 

Sebastian Voinea – PREMIUL pentru cea mai buna actriță în rol principal și 
premiul special al juriului pt interpretare feminină 
 
 

▪ REGIZOR DE FILM – pentru videoclipurile „Subtitrarea la români” (2013) şi „Tăcerea din ochi”  (2013)– 
TAXI  
 
▪ DIRECTOR DE CASTING  -   

 
- „Ana, mon amour”, lungmetraj, 2017 regia: Călin Peter Netzer  
-  “Cărturan”, lungmetraj, 2017 regia: Liviu Săndulescu 

 
 
▪ ACTING COACH - pentru proiectul „Ana, mon amour” aka „Transfer”, regia: Călin Peter Netzer 
 

 
PUBLICITATE    

- 2006 : FRUTTI FRESH 
-          ROMPETROL 
-         EDUCATION PROFECIONAL-SPANIA 
- 2007 : MASTERCARD MAESTRO- AUSTRIA 
-           DOLCE 
-          OMNIASIG 
-          COSMOTE 
- 2008 : MONNEY CHANNEL 
-           COSMOTE 
-           SPORNIC 
-           AVE 
-           VICTORY -GERMANIA 
-           PENNY MARKET 
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-           SCHMIDT-EUROPA 
- 2009 : PENNY MARKET 
-           WATANIA- KUWEIT 
- 2010 : COSMOTE- GRECIA 
-            Spot social pentru ANOFM 
- 2011 : COSMOTE& Dero 

 
 
Activitate academică : 
 
▪ PEDAGOG 

 
- UNATC, Facultatea de teatru, secția Arta Actorului, clasa prof. univ. dr. Adrian Titieni, 

generaţia 2013-2016 
- UNATC, Facultatea de teatru, secția Arta Actorului, clasa conf.univ.dr. Andreea 

Vulpe, 2015-2016 
 

 
 
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

Scrieţi datele (de la - până la)  - 2013-2016 – Școala doctorală UNATC “I.L.Caragiale”, îndrumător 
de doctorat: prof.univ.dr. Gheorghe Colceag, prof.univ dr. Dan 
Vasiliu 
 
- 2005-2007 Şcoala masterală UNATC „I.L.Caragiale” – „Arta 
actorului şi teatrul în echipă”, clasa prof. univ. dr. Gheorghe Colceag 
 
- 2001-2005 UNATC „I.L.Caragiale” – Facultatea de Actorie, clasa 
prof. univ. dr. Gheorghe Colceag 
 
- 2007-2001 Liceul Teoretic „A.I.Cuza” Bucureşti, profil mate-fizică, 
intensiv engleză 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ  

  

Alte limbi străine cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

ENGLEZĂ C1 C2  C2  C1 C1  

 
Absolventă de liceu cu profil engleză intensiv  

FRANCEZĂ  / SPANIOLĂ B2  B2  B1  A2 B1  
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Competenţe de comunicare  ▪ Performanță lingvistică (atât în receptare și producere, cât și în interacțiune) și performanță de 
comunicare interpersonală, atât oral cât și în scris, dobândite ca urmare a interesului dedicat 
domeniului comunicării și a unei activităţi profesionale intense şi variate. 
Verbală – foarte bună 
Cognitivă – foarte bună 
Enciclopedică – bună 
Ideologică – foarte bună 
Literară - foarte bună 
Socioafectivă – foarte bună 
 
- am abiltatea de a explica și/sau a argumenta un subiect pentru persoane inițiate sau nu în domeniu 
- am capacitatea de a face interlocutorul să participe la discuție, chiar și în contradictoriu 
- am deschidere pentru puncte de vedere diferite de ale mele 
- pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului; 
- pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute 
pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele semnificative; 
- pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare. 
- pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizată cu expresiile 
idiomatice şi colocviale. 
- pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. 
- în caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât 
dificultatea să nu fie sesizată. 
- am o competență culturală dezvoltată, care îmi permite să îmi adaptez discursul oricărui tip de 
interlocutor, reușind să păstrez convesația în afara vulgarității 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit 
organizatoric, aptitudini de coordonare 

▪ - Punctualitate, capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta 
termene limita. 

▪ - Capacitate de analiza sarcini si spargere in responsabilitati, 
▪ - Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor 
▪ - Spirit analitic 
▪ - Lucru in echipa 
▪ - Spirit de evaluare si imbunatatire 
▪ - Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii) 
▪ - capacitate de autoperfectionare-autodidact 
▪ Aceste abilități au fost motivele pentru care, la proiectul de lungmetraj “Ana, mon amour”, în regia lui 

Călin Peter Netzer am participat la procesul de realizare lui în calitate de: coscenarist, director de 
casting, acting coach, director assistant, project manager, actor. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 elementar  elementar elementar elementar elementar 

  

Alte competenţe   ECHITAŢIE - DRESAJ 

Permis de conducere  B 
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Interviuri 
Cronici 
Articole 

Clipuri video 
 

▪ http://filme.metropotam.ro/articole-despre-filme/interviuri-cu-actorii-din-ramai-cu-mine-aureliu-
surulescu-si-iulia-lumanare-art4736557920/ 

▪ http://www.cinemagia.ro/stiri/serialul-ramai-cu-mine-luminos-24633/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/stiri/cu-irina-margareta-nistor-despre-subtitrarea-la-romani-noua-melodie-a-

23833/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/stiri/totul-despre-eva-personajul-central-din-noul-serial-hbo-ramai-cu-mine-

23719/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/stiri/caravana-cinematografica-in-competitia-festivalului-de-film-de-la-sofia-

15005/ 
▪ http://www.imdb.com/name/nm2430021/ 
▪ http://adrianbilanici.ro/interviu-cu-actrita-iulia-lumanare-incep-in-martie-filmarile-pentru-noul-film-al-lui-

calin-netzer-transfer-e-un-proiect-important-pentru-mine-vezi-foto-video/ 
▪ http://www.ziarulring.ro/monden/iulia-lumnare-cea-mai-plcut-senzaie-epuizarea-de-dup-spectacol 
▪ http://webtv.realitatea.net/emisiuni/iulia-lumanare--mai-eu-iubesc-tara-asta-stiu-sunt-depasita-

_831001.html?p=3 
▪ http://blog.cinefan.ro/2013/personajele-din-ramai-cu-mine-1-iulia-lumanare-este-eva/ 
▪ http://www.ziarulmetropolis.ro/sarpele-in-iarba-la-teatrul-bulandra/ 
▪ http://www.postmodern.ro/articol/sarpele-in-iarba-gradina-primejdiilor-ascunse/ 
▪ http://www.miscareaderezistenta.ro/teatru/26038-colec%C8%9Bie-pove%C8%99ti-feminine 
▪ http://www.ziarulmetropolis.ro/vanatoare-neorealism-la-margine-de-bucuresti/ 
▪ http://adevarul.ro/cultura/arte/jurnalistii-berlin-conferinta-filmul-ana-mon-amour-intersectia-dragoste-

religie-psihiatrie-1_58a6f9285ab6550cb88e94bc/index.html 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=Mr485x_IIeI 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=EmJAPQSPvMc 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=LTzJfzfLkUI&t=11s 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=QoU8pMaaVMU 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=m5laXh7li6Q 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=BfEYNfNfong 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=XBIcok1F4KI 
▪ http://adevarul.ro/cultura/arte/jurnalistii-berlin-conferinta-filmul-ana-mon-amour-intersectia-dragoste-

religie-psihiatrie-1_58a6f9285ab6550cb88e94bc/index.html  
▪ http://www.hotnews.ro/stiri-ramai_cu_mine-16082736-ramai-mine-serial-despre-relatiile-complexe-

dintre-oameni-din-1-decembrie-hbo.htm  
▪ https://www.berlinale.de/en/presse/pressevorf_hrungen/datenblatt.php?film_id=201711626#tab=film

Stills 
▪ http://argesulcooltural.ro/2017/02/19/ana-mon-amour-ursul-de-argint-pentru-montaj/ 
▪ http://aarc.ro/cineasti/cineast/3425 
▪ http://www.ziarelive.ro/despre/iulia-lumanare.html 
▪ https://www.berlinale.de/en/im_fokus/videostreaming/videos/06_streaming_long_versions_2017_44

733.html 
▪ http://www.gettyimages.de/ereignis/ana-mon-amour-press-conference-67th-berlinale-international-

film-festival-1000002833#screenwriter-cezar-paul-badescu-screenwriter-iulia-lumanare-director-
picture-id642312938 

▪ http://www.zimbio.com/pictures/bod8kX4XkWs/Ana+Mon+Amour+Premiere+67th+Berlinale+Interna
tional/WfT2CTmoBG1 

▪ https://www.facebook.com/237years/?fref=ts 
▪ https://www.facebook.com/serialulramaicumine/ 
▪ https://marceltop.wordpress.com/tag/iulia-lumanare/ 
▪ http://thehost-movie.blogspot.ro/2015/07/watch-matei-copil-miner-2013-film.html 
▪ https://www.cinemagia.ro/filme/la-urgenta-16322/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/actori/iulia-lumanare-30442/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/betoniera-559088/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/mobil-24759/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/walking-with-the-enemy-565011/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/ramai-cu-mine-589302/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/vanatoare-1268341/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/proiecte-de-trecut-582715/ 
▪ http://www.cinemagia.ro/filme/ana-mon-amour-1234141/ 
▪ http://www.imdb.com/name/nm2430021/?ref_=nv_sr_1 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=2pELFID7A00 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=LTzJfzfLkUI 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=lnUxQU9j9DA 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=dcuPXalVSxw 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=fKmuUDQdcXc 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=jkVp55y8OcY 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=WSaYPwRxqZM 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=FmYLdnTGd-0&feature=share 
▪ http://www.hbo.ro/series/ramai-cu-mine 
▪ http://unatc.ro/cercetare/reviste/concept12.pdf  
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