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2002 → prezent
Lector universitar
Cursul „Introducere în sistemul mass-media”
Cursul „Presă, Societate civilă şi democraţie”
Cursul ”Creația publicitară în radio și televiziune. Studii de caz”
Universitatea Hyperion, Facultatea de Jurnalism
Str. Popa Nan nr. 90-92, Bucureşti (România)
Învăţământ universitar
2010
Editorialist
Redactare materiale de opinie pe subiecte din domeniile social şi politic
Trustul de presă "Realitatea-Caţavencu" - Platforma de opinii "Pandoras"
Piata Presei Libere nr. 1, Bucureşti (România)
Presă on-line
2003 → prezent (post suspendat temporar îngrijire copil)
Consilier
Organizarea în cadrul și alături de colegii din biroul de presă a „Reuniunii şefilor de state din Europa
Centrală şi de Est” în 2004
Organizarea în cadrul și alături de colegii din biroul de presă a Festivalului „George Enescu” în 2004
Organizarea evenimentelor de presă – acreditarea jurnaliştilor români şi străini, coordonarea centrelor
de presă, conferinţe, briefing-uri, redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă, asigurarea
relaţiei cu jurnaliştii acreditaţi pe tot parcursul evenimentelor etc.
Responsabilități privind Legea nr. 544/ 2001 și O.G. nr. 27/ 2002
Secretariatul General al Guvernului, Direcția Relații Publice, Serviciul Comunicare și Relația cu
Cetățenii
Piaţa Victoriei nr. 1, Bucureşti (România)
Guvern
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2001 - 2003
Jurnalist
Redactare articole de informare, review-uri şi articole de opinie despre domeniul de business şi
activitatea expaţilor din România
Revista în limba engleză „Bucureşti What, Where, When”
Calea Călăraşilor, Bucureşti (România)
Presă scrisă
1999 - 2003
Jurnalist
Redactare articole de opinie şi review-uri despre domeniul de business şi interviuri cu expaţii din
România
Revista în limba engleză „Vivid”
Piaţa 1 Mai, Bucureşti (România)
Presă scrisă

Perioada

1998 - 1999

Funcţia sau postul ocupat

Colaborator

Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Alături de realizatorul Cătălin Ţîrlea, am participat la organizarea şi difuzarea în direct a emisiunii „Cu
cărţile pe faţă”, de la postul public TVR 2.
Am realizat transcrierea emisiunilor pentru publicare ulterioară în săptămânalul „Contemporanul”.
TVR
Calea Dorobanţi, Bucureşti (România)
Presă TV

1997 - 2002
Jurnalist, colaborator extern
Redactare articole de informare despre domeniul de business
Interviuri cu oameni de afaceri români şi străini despre domeniul imobiliar şi proiectele lor din România
şi străinătate
Participare la întâlniri de afaceri pe domeniul de retail şi investiţii străine
Colaborare la realizarea de materiale informative despre piaţa imobiliară din România
Realizare studii de piaţă despre oportunitatea investiţiilor în sectorul imobiliar de la acea vreme.
Revista în limba engleză „Estates News”
Bd. Kogălniceanu, Bucureşti (România)
Presă scrisă

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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2008 → prezent
Doctorand
Sociologia comunicării
Sociologia politică
Metode şi tehnici de cercetare sociologică
Marketing şi comunicare politică
Iniţiere în asistenţa socială
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Bd. Schitu Măgureanu, Bucureşti (România)

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

2007 - 2008
Certificat de absolvire
Diplomaţie politică
Comunicare politică

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

2002 - 2004
Diplomă Master
Ştiinţe politice
Comunicare politică
Sociologie politică
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Str. Povernei, Bucureşti (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

2002
Certificat de absolvire
Psihologia studentului
Tehnici comportamentale pentru profesori
Tehnici de predare
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Piaţa Leu, Bucureşti (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

1997 - 2001
Diplomă de licenţă
Introducere în teoria comunicării
Stilistică
Publicitate şi PR
Universitatea Hyperion, Facultatea de Jurnalism
Popa Nan, Bucureşti (România)

Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român
Bd. Primăverii, Bucureşti (România)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Franceză

Nivel european (*) (*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Competenţe şi abilităţi sociale

Bună stăpânire a programelor Word, Excel, PowerPoint.
Utilizator mediu QuarkXpress.

Spirit de echipă – Am lucrat de-a lungul timpului alături de mai multe echipe pentru realizarea de
materiale informative, materiale didactice, organizare evenimente.
Bun pedagog – Evaluările studenţilor la fiecare final de curs sunt pozitive, chiar laudative.
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Alte competenţe şi aptitudini

2001 – Cambridge Certificate in Advanced English.
2003 – Certificat de traducător în şi din limba engleză emis de Comisia Centrală pentru acordarea
certificatelor de traducător în şi din limbi străine din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor

Permis de conducere
Membru în consilii universitare sau
redacționale

B
2012 – Membru în senatul Universității Hyperion

Activitate științifică
Lista contractelor, granturilor și protocoalelor de colaborare:
Decembrie 2010 – Asistent de proiect – Proiect nr. POSDRU 86/1.2/S/ 60881 – J.O.B.S – Jurnalismul - Ocupație în Beneficiul
Societății
Lista lucrărilor de autor publicate:
Media și societatea civilă – Alexandra Mărgărit-Enescu, Editura Dobrogea, Constanța, 2012, ISBN 978-606-656-041-2
Lista lucrărilor publicate în reviste străine:
„Situaţia economică şi financiară a pieţei imobiliare din România” –Estates News No. 7 (131), July 2002, 4 pag.
Lista lucrărilor publicate în Anale cu ISSN:
„Marile conflicte ale secolului XXI – Comunicare sau război?” - noiembrie, 2009, Analele Universității Hyperion, Jurnalism, ISSN
2067-0583, 8 pag.
„Accesul și participarea publicului la comunicarea politică de astăzi” - mai, 2010, Analele Universității Hyperion, Jurnalism, ISSN
2067-0583, 20 pag.
„Jurnalismul în contextul actual – isterie, manipulare, dezinformare” - mai, 2010, Analele Universității Hyperion, Jurnalism, ISSN
2067-0583, 20 pag.
Lista lucrărilor comunicate la sesiuni științifice:
„Jurnalismul în contextul actual - isterie, manipulare, dezinformare” - Sesiunea de Comunicări Științifice, Universitatea Hyperion,
Facultatea de Jurnalism, mai 2010, 5 pag.
„Jurnalist în România” - Sesiunea de Comunicări Științifice, Universitatea Hyperion, Facultatea de Jurnalism, mai 2011, 4 pag.
Lista lucrărilor publicate în reviste naționale:
“Comunicarea mediatică vs. Comunicarea diplomatică” – „Diplomaţie”, Revistă editată de Institutul Diplomatic Român, aprilie,
2007, 5 pag.
Lista cu materiale didactice:
Suport de curs – Introducere în Sistemul Mass-Media, august 2010, 44 pag.
Suport de curs – Presa, societatea civilă și democrația, martie 2011, 80 pag.
Conferințe internaționale:
10th Conference of the European Sociological Association – 5-6 Septembrie 2011
Social Relations in Turbulent Times
Lucrarea susținută: ”Implicare socială în decizia politică”, 12 pag.
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