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Experienţă profesională: 
 

  

EDITOR FONDATOR 

Decât o Revistă 
Mai 2009 – Prezent 

Decât o Revistă este un proiect născut din dorinţa celor implicaţi 

de a face o revistă independentă cu cele mai înalte standarde 

vizuale şi editoriale. 

  

TRAINER 

Centru pentru Jurnalism Independent 

Octombrie 2007 – Prezent 

 Ţin un curs de jurnalism narativ, o scriitură jurnalistică care 

foloseşte tehnici literare.  

 Trainer în proiectul „Educaţie civică prin jurnalism”, o serie de 

cursuri cu liceeni din Bucureşti, Craiova şi Constanţa. (primăvara-

vara, 2009). 

  Trainer într-o serie de cursuri despre jurnalism şi demografie 

ţinute în toamna lui 2009 la Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Tg-Mureş. 

  

SENIOR EDITOR, 

COLABORATOR 
Esquire România 

Iunie 2007 – Prezent 

Ca senior editor, am scris, coordonat şi editat materialele locale de 

anvergură din ediţia românească a revistei. Am părăsit postul de 

senior editor pentru cel de colaborator în octombrie 2008. 

  

SENIOR EDITOR 

Tabu 
Ianuarie – Octombrie 2009 

Scris, coordonat şi editat materialele de copertă şi feature-urile.  

  

REPORTER, EDITOR 
Christian Science Monitor 

Octombrie 2005 – Martie 2007 

 Editor la secţia National News, unde am editat articole scrise de 

corespondenţii naţionali pe teme de securitate, mediu şi economie. 

 Reporter pentru secţiunea de features, Currents, unde am scris 

despre identitate online, social networking şi foosball. 

 Christian Science Monitor este un cotidian internaţional cu 

sediul în Boston, MA. 

  

COORDONATOR TRAINING 
Project for Excellence in Journalism 

August 2005 – Iulie 2006 

 Manager al programului de training de presă scrisă al Committee 

of Concerned Journalists, un ONG media în Washington, D.C. 

 Colaborator la a doua editiţie a The Elements of Journalism de 

Tom Rosenstiel şi Bill Kovach, o carte despre valorile presei 

americane. 

 

COLABORATOR 

Dilema Veche 
Iulie 2004 – Martie 2007 

Am contribuit articole de analiză despre evenimente politice şi 

sociale din America, cum ar fi uraganul Katrina sau alegerile 

prezidenţiale din 2004. 

 

INTERN 
United Press International 

Iunie 2005 – August 2005 

Reporter în pratică pentru UPI la sediul Organizaţiei Naţiunilor 

Unite în New York. 

 

REPORTER, EDITOR 

Columbia Missourian 
August 2003 – Mai 2005 

 

 Reporter responsabil cu acoperirea University of Missouri într-

un an plin de schimbări administrative, concedieri şi scandaluri la 

echipa de baschet. 

 Reporter şi coordonator a unui proiect de 20 de pagini despre 

comunitatea musulmană din Columbia, Missouri. 

 Editor de ştiri pentru ziarele de duminică şi luni. Editorul unei 

pagini despre învăţământ superior. 

 



EDITOR FONDATOR 

www.dbrom.ro 
Mai 2000 – Iulie 2004 

Scriitor şi editor pentru dbrom (Din Basmele Românilor), una din 

primele publicaţii online din România. dbrom era susţinut prin 

articole de la cititori şi era specializat în satiră politică şi socială. 

 

REPORTER COLABORATOR 

Capital, FHM, The Bullet etc. 

Iulie 2000 – Iunie 2003 

Reporter pentru o serie de ziare şi reviste româneşti, prin care 

Capital, FHM, Playboy şi The Bullet, un ziar bilunar pentru 

studenţi, publicat în limba engleză de către Centrul pentru 
Jurnalism Independent. 

 
Studii: 
 Master în jurnalism, Missouri School of Journalism. Mai 2005. 

 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti. Iunie 2003. 

 

Premii: 

 Membru al societăţii onorifice Kappa Tau Alpha. 

 Premiul pentru reportaj pe teme religioase din partea Missouri Press Association. 

 Premiul Atwater pentru reportaj din partea Missouri School of Journalism. 

 Premiu pentru un reportaj despre refugiaţi bosniaci în Columbia, Missouri. 

 

Limbi străine: 
 Engleză – fluent. 


