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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

   Octombrie 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Noiembrie 2018-prezent 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  
 
    Iulie 2015- Noiembrie 2015 

Cadru didactic asociat 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi 
Relaţii Publice, Bucureşti (www.snspa.ro) 
 
-Activitate didactică: susținere seminare pentru disciplina „Introducere în 
Comunicare și Relații Publice”.  
 
 
Specialist în relații publice 
S.C. Phoenicia Express S.R.L 
 
- construirea strategiei social media  în raport cu publicul țintă; 
- generare reach & engagement rețele sociale online; 
- generare, editare și publicare de conținut (Facebook & Instagram) în limba 
română și engleză; 
- community management; 
- generare, editare conținut SEO & website; 
- research & analiza competiție; 
- redactare comunicate de presă, articole (româna & engleza) 
- editare fotografii/ video; 
- monitorizare presă; 
- contactare presă/ influenceri. 
 
 
 
Scouter 
Antena Tv Group SA, București (România)  

 

- contactarea unor posibili participanți la emisiunea „Ham Talent”; 

- stabilirea de întâlniri și persuadarea acestora în vederea participării la emisiune; 

- realizarea de diverse materiale foto și video cu concurenții. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

  

 

Octombrie 2018-prezent 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 2016–iulie 2018 

 
Doctorand în Științele Comunicării 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe 
Politice  
 
Studii de doctorat în domeniul Științele Comunicării 
Titlul tezei – Efectele comunicării online asupra atitudinilor și 
comportamentelor generației X și Y. 
 
Diplomă de Master 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București (România), MCRP, șefă de 
promoție. 

Lucrare de absolvire: Analiza imaginii difuzate a României  în Statele Unite -1914 - 1920-,
coordonator: Bogdan Halic.  

Octombrie 2013-Iulie 2016 Diplomă de licență 
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Cluj-Napoca (România), 
specializarea jurnalism. 

Lucrare de absolvire: Știrea de televiziune. Studiu de caz: Cazul Colectiv în știrile TV, 
coordonator: Rareș Beuran.  

Septembrie 2009–Inunie 
2013 

Diplomă de Bacalaureat 
Colegiul Național „Decebal” - secția științe ale naturii bilingv engleză, Deva (România).  

COMPETENŢE 
PERSONALE 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 Cambridge ESOL Level1 Certificate in ESOL International  

germană A1 A2 A2 B1 B1 

 Certificat de competența lingvistică  
 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare Bune competenţe de comunicare organizaţională, instituţională şi cu mass-media, 
dobândite prin experienţa profesională de specialist în relații publice și în urma realizării 
diverselor proiecte pentru facultate. 
 



 

 

 

 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Bune abilități de organizare dobândite în urma lucrului în echipă pentru proiecte. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Certificat ECDL  

 

- cunoștințe avansate de folosire a Microsoft Office; 

- bune cunoștințe de utilizare a platformei Wordpress; 

- bune cunoștințe de promovare a diverselor materiale (text, foto, video) în mediul online;  

- o bună cunoaștere a creării și adaptarii conținutului pentru diversele platforme online 
(Facebook, Instagram, YouTube, Wordpress). 
  

Permis de conducere B 

 
INFORMAȚII 

SUPLIMENTARE 

Participarea cu lucrări la 
sesiuni de comunicări 

ştiinţifice 

Știrea de televiziune. Studiu de caz: Cazul Colectiv în știrile TV – sesiunea de comunicări 
științifice organizată de UBB Cluj-Napoca, 2016. 

 
Participarea în programe de 

cercetare - dezvoltare 
naţionale 

 

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/138032, cu titlul „Practică pentru un loc de muncă în mass-
media”, instituția finanțatoare: Ministerul Fondurilor Europene. Axa prioritară 2 „Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia 
de la şcoală la viaţa activă”. 


