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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
1996 – 04/03/2020

JURNALIST – PROTV
◦ din 1996 și până în martie 2020, ca angajat al Știrilor PROTV am fost reporter, realizator
și moderator TV, producător,corespondent de război, prezentator, trainer dar și sales
manager (2004-2005);
◦ ca jurnalist al Știrilor PROTV am desfășurat următoarele activități: documentare știri,
reportaje, campanii, filmare pe teren, redactare știri, reportaje, campanii, participare
editare imagini și prezentare;
◦ în perioada 2005-2008 am fost trainer pentru jurnaliștii Știrilor PROTV din teritoriu dar
și pentru studenți ai facultăților de jurnalism din țară și străinătate (Anglia,Bulgaria,
Muntenegru);
◦ participare și relatare de la toate evenimentele majore din țară dar și din
străinătate. Exemple: Mineriadele din 1999, războaiele din Kosovo și Afganistan,
cutremurul din 1999 din Turcia (peste 20 de mii de victime), alegeri prezidențiale, locale
și parlamentare, vizita Papa Ioan Paul al doilea, vizita George Bush, Summit-ul NATO,
aderarea României la UE, inundaii devastatoare (campania Nouă ne pasă) etc.;
◦ Am realizat o mulțime de campanii media la Știrile PROTV, conținut integral și/sau
parțial pentru emisiunea "România, te iubesc!", reportaje speciale pentru 1 Decembrie
cu români din diaspora;
◦ în toată cariera mea mi-am dedicat cunoștințele și sufletul pentru aproapele meu.
Am contribuit la salvarea vieții unor oameni aflați în dificultate și durere, sau/ și
schimbarea majoră a situației lor economice, am militat pentru educație, pentru
normalitate. În campaniile realizate de mine am atins subiecte extrem de sensibile sau
chiar tabu pentru a conștientiza și chiar a schimba mentalități. Ex: alcoolism, depresie,
violență domestică, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, trafic de persoane,
condițiile în care trăiesc și învață copiii în satele românești. Am bătut țara în lung și în
lat. Știu care sunt vulnerabilitățile și cât de mult rău poate face corupția și
incompetența..
◦ am dezvoltat abilități excelente de comunicare, organizare și lucru în echipă,
leadership.
București, România
1995 – 1996

REALIZATOR RADIO ȘI DIRECTOR DE PROGRAME – RADIO T5 ABC
◦ realizarea documentației pentru obținerea licenței CNA dar și participarea în cadrul
ședinței CNA unde am susținut obiectivele noului post de radio care s-a concretizat
prin obținerea licenței de emisie;
◦ realizarea de știri și talk show-uri;
◦ organizarea unor evenimente cu ascultătorii;
◦ conceperea programului zilnic;
◦ muncă în echipă, leadership.
Hațeg, România
1994 – 1996

ȘEF CABINET – Parlamentul României
◦ întocmire adrese și răspunsuri, documentare privind diverse probleme în domeniul
administrativ, social și juridic, elaborare strategii;
◦ relații publice-organizare și coordonare întâlniri cu cetățenii;
◦ relații cu mass media;
◦ deplasare pe teren pentru rezolvarea solicitărilor cetățenilor;
◦ redactare documente;
◦ participare la întâlniri/ ședințe la Parlamentul României.
București, România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2007 – Bucureși, România

Evaluator de competene profesionale eliberat de CNFPA
2001

Economist licențiat al ASE București în profilul economic managementul turismului și
comerțului
1999

Absolvent Școala BBC - Televiziune
1991

Absolvent al Cursului de analist programator PC, avizat de Ministerul Educației
1990

Absolvent al Liceului Pedagogic "Sabin Drăgoi" Deva
2019 – 2020

Am urmat cursuri-absorbție, legislație, reglementări Fonduri Europene în țară și la
Bruxelles – Renew Europe- "O Țară ca Afară"

COMPETENȚE LINGVISTICE
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Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
◦ competențe excelente de comunicare atât în limba română cât și în limba engleză;
◦ leadership-capacitate și abilitate de a conduce , atenție la prioritățile altora, abilitate de
a inspira și motiva oamenii, consecvență, pasiune, entuziasm și dragoste pentru
atingerea scopului propus împreună;
◦ abilitatea de a-i face pe cei cu care lucrez să atingă potențialul maxim;
◦ tratarea cu respect a oamenilor indiferent de educație, statut economic, social, rasă și
etnie, abilitatea de asculta;
◦ speaker conferințe;
◦ celor aproape o mie de studenți cu care am lucrat le-am inspirat în primul rând
încrederea în sine, dorina de a face bine și dragostea pentru semeni, țară și jurnalism.
Majoritatea dintre ei lucreaza în prezent în aproape toate televiziunile, publicațiile și
agențiile de publicitate din România;

VOLUNTARIAT
DEDICARE PENTRU SEMENI
De când mă știu m-am implicat în campanii sociale și educație prin realizarea unor reportaje
dar și prin implicare directă. Exemple: din 2018 și până în prezent sunt ambasador al
programului "Pâine și Mâine" al World Vision România prin care se asigură o masă caldă la
școală și program after school copiilor care au o situaie precară. Colaborare cu Teach For
Romania, UNICEF, Salvați Copiii, MagiCamp, Dăruiește Viață, Fundația de Sprijin Comunitar
Bacău, Fundația "Pas alternativ" din Brașov, Fundația Sensiblu București, Fundația PAVEL,
Fundația OvidiuRO, SOS Satele Copiilor etc. Am fost voluntar pentru mai multe ONG-uri și
fundații. Am organizat sesiuni de gătit cu copiii nevăzători de la Școala Gimnazială Specială
pentru Deficienți de Vedere pentru a-i ajuta să înteleagă că pot face orice își doresc. De
asemenea am gătit împreună cu copiii bolnavi de cancer de la MagiCamp. Am gătit pentru
copiii de la SOS Satele Copiilor și Fundaia PAVEL. Jumătate din premiul Masterchef pe care lam câștigat în 2013 l-am donat Fundaiei OvidiuRO (25 de mii de euro). Am donat, de
asemenea, 7.500 euro, câștigați împreună cu echipa mea la Fort Boyard, învățătorului
Acxente Leucean, din Hunedoara, care își duce elevii cu mașina la școală (și care ar fi riscat să
abandoneze școala). În ultimii ani am organizat participarea Știrilor PROTV la Târgul de
Crăciun, am gătit preparate pe care le-am vândut iar banii obinuți i-am donat Asociaiei
Dăruiește Viață pentru construirea primului Spital de Oncologie și Radioterapie pediatrică
din România. De asemenea am participat și ajutat la strângere de fonduri pentru
modernizarea secției de oncologie pediatrică de la Spitalul de copii Brașov

IMPLICARE PENTRU CÂMPULUNG MUSCEL
De mai bine de 15 ani promovez Câmpulung Muscel pe toate canalele media TV și online și
m-am implicat activ pentru a ajuta oameni în nevoie. Am inițiat și sprijinit demersuri ale
cetățenilor pe lângă autoritățile locale pentru condiții mai bune de viață.Am sprijinit tineri în
demersurile lor de a avea un oraș curat și ONG-uri care ajută copii bolnavi și victime ale
violenței domestice. De asemenea, am spirjinit tineri antreprenori și am promovat afacerile
unor câmpulungeni harnici, cinstiți care fac lucruri de bună calitate.
Încă din luna martie, de când a început pandemia Covid19 am început o amplă campanie de
strângere de fonduri și am apelat la toți prietenii mei din ONG-urile cu care am lucrat pentru
a aduce la Spitalul Municipal Câmpulung: echipamente medicale, cort de triaj, ventilator ATI
(de 25 de mii de euro), dezinfectanți. Însumate ajung la 50 de mii de euro. De asemenea am
distribuit echipamente medicale de unică folosință la serviciul de Ambulanță, Jandarmerie,
Poliție, medici de familie dar și unor familii în nevoie.

