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- 24 de ani de experiență în massmedia 
- Aproape 1.000 de reportaje de știri, corespondențe telefonice și duplex-uri 

realizate pentru Pro TV, Realitatea TV, Prima TV și Național TV 
- Aproape 1500 de articole scrise și publicate în cotidianul Național, în 

săptămânalul local Minciuna și în alte publicații locale 
- Specialist în jurisprudența audiovizualului în UE – cercetare efectuată 

pentru lucrarea de masterat 
- Expert în drepturi de autor – domeniul de activitate în cadrul TVR Tîrgu 

Mureș din 2008 până în prezent 
- Membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – UZPR 
- Membră a Asociației Ziariștilor Independenți din România – AZIR, filiala 

română a Asociației Europene a Jurnaliștilor AEJ  
 
REALIZĂRI DEOSEBITE 
 

2017: membru în juriul Festivalului Internațional de Film Documentar (FIFD) 

CRONOGRAF Chișinău, secțiunea ”Producții locale” 

 2014: regia filmului documentar ”Primăria – povestea neterminată a unei 

clădiri”; producător: Asociația culturală SIMFEST, realizator: Ioan Ceaușescu 

 2008: creator și producător pentru TVR Tîrgu Mureș al campaniei ”Spridușii 

lui Moș Crăciun”, derulată în decembrie 2008 – ianuarie 2009: aproape 100 de 

copii din familii sărace din județul Mureș l-au întâlnit, pentru prima oară în viața 

lor, în casele lor, pe Moș Crăciun, care avea și sacul plin cu daruri personalizate. 

Rezultat: 25 de reportaje și 3 emisiuni de câte 2 ore fiecare realizate și difuzate de 

TVR Tîrgu Mureș  

 2006 – 2007: membru în colectivul de elaborare a ”Ghidului de bune 

practici pentru massmedia” al Consiliului Superior al Magistraturii 

 1999 (ianuarie – februarie): ultimele două ”mineriade”, relatate pentru 

cotidianul Național și pentru Prima TV; martor ocular la luptele de la Costești și de 



la Stoienești, precum și la negocierile de la Cozia dintre mineri și Primul – Ministru 

Radu Vasile 

 1997 – 2000: anchetă asupra ”cazului Hădăreni”, realizată pentru cotidianul 

Național, în urma căreia au fost revizuite și modificate câteva sentințe de 

condamnare 

 1996 - 1997: zeci de reportaje realizate și transmise pentru Pro TV despre 

înființarea și activitatea de început a SMURD, esențiale pentru crearea curentului 

de opinie favorabil instituției aflată la început de drum  

 

 


