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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

25/09/2018–24/12/2019 Jurnalist
Evenimentul Zilei, Bucure ti (România) ș

www.evz.ro 

Realizarea de materiale proprii pe domeniul social

 

01/10/2017–31/12/2019 Redactor
Hyperflash.ro, Bucure ti (România) ș

Realizarea de articole pentru publica ia universită ii, pe domenii generale.ț ț

01/06/2018–01/12/2018 Manager proiect
Asocia ia NEOS, Bucure ti (România) ț ș

Manager de proiect la NEOS Academy. Acesta are drept scop  dezvoltarea personală a tinerilor cu 
vârsta cuprinsă între 16 i 25 de ani.ș

Responsabilită iț

Stabilirea echipei de proiect.
Trasarea responsabilită ilor membrilor echipei în func ie de aptitudinile acestora.ț ț

Scrierea i structurarea proiectului în vederea realizării luiș  în condi ii optime.ț

Identificarea nevoilor participan ilorț

Realizarea de parteneriate cu institu ii publice i/sau private.ț ș

Conceperea planului de marketing i materialelor de promovare.ș

Realizarea materialelor de lucru.
Identificarea de traineri 
Promovarea proiectului în presă
Identificarea loca iei pentru desfă urarea proiectuluiț ț

Medierea permanentă între loca ia de cazare i asocia ieț ș ț

Selectarea candidatilor eligibili pentru proiect
Sus inerea propriu-zisăț  alături de echipa de proiect

31/07/2018–Prezent Pre edinte de organiza ieș ț

Asocia ia NEOS, Bucure ti (România) ț ș

Întocmirea instrumentelor de lucru
Crearea i monitorizarea alături de Consiliul Director a departamentelor din cadrul asocia ieiș ț

Delega ii de lucru în diferite zone de interesț

Verificarea documentelor legale ale asocia ieiț
Stabilirea de parteneriate strategice cu institu ii publice i/sau privateț ș

Reprezentarea asocia iei în mediaț

Verificarea documentelor contabile
Implicarea în crearea de proiecte menite să se alinieze cu scopul i obiectivele asocia ieiș ț

Men inerea legăturii cu parteneriiț

Convocarea i prezidarea edin elor i a întrunirilor cu membrii asocia iei i ai Consiliului Directorș ș ț ș ț ș

Participarea la conferin e/seminarii/sesiuni de lucru privind problematica tinerilorț
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01/10/2017–11/2017 Producător i moderator emisiune TVș

Linkpress TV 

Realizarea emisiunii "Talent cu coala"Ș

Identificarea invita ilor pentruț  emisiunea TV
Stabilirea temei emisiunii
Identificarea evenimentelor de impact pentru tineri
 

06/09/2015–15/06/2017 Pre edinte de organiza ieș ț

Asocia ia Genera iei de Azi, Constan a (România) ț ț ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2008–30/06/2012 Licen iat în teologie pastoralăț

Universitatea Ovidius / Facultatea de Teologie, Constan a (România) ț

01/10/2017–Prezent Licen ăț
Facultatea de Jurnalism / Universitatea Hyperion, Bucure ti (România) ș

15/09/2003–15/06/2007 Certificat Bacalaureat
Liceul Teoretic "Constantin Bratescu", Isaccea, Tulcea (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Competenţe de comunicare Bune abilită i de comunicare dobândite în urma experien ei drept manager de proiect, dar i din a ț ț ș

experien ei de jurnalist.ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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