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Experienţa didactică
Perioada 2012-2014
Funcţia sau postul ocupat Director departament Învățământ la Distanță
Numele angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management și comunicare
Perioada 2009-2014: Lector univ. dr.
2005-2008: Asistent universitar drd.
2002-2005: Preparator univ.
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Catedra de Comunicare
Numele angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri: Marketing politic, Publicitate politică, New media and political communication; seminar: Politologie

Experienţa în cercetare

Perioada: 2012-2013
Funcţia sau postul ocupat Director operativ al proiectului POSDRU 64075 “Universitatea pentru viitor in societatea comunicarii”
Activităţi şi responsabilităţi principale
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonarea implementării activitatilor de cercetare și comunicare conform graficului
Management
2010-2013
Cercetător şi bursier al Universităţii din Bucureşti în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259, Ştiinţe
socio-umane şi politice aplicative, program de pregătire postdoctorală şi burse posdoctorale de cercetare
în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.
Publicare articole în reviste BDI şi ISI, participare la conferinţe internaţionale şi publicare în proceedings
ale conferinţelor, cercetare în stagiu de mobilitate (Universitatea LUISS din Roma)
Cercetare în comunicare politică şi social media

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2008-2011
Membru al echipei de cercetare al proiectului C.N.C.S.I.S., Proiect_IDEI 914, cu titlul Mass-media şi
cetăţenia democratică şi reponsabilă, dezvoltat de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării,
Activităţi şi responsabilităţi principale Centru de cercetare SPARTA.
Tipul activităţii sau sectorul de Aplicare interviuri semi-structurate, publicare articole ştiinţifice în reviste BDI urmare a rezultatelor
activitate cercetării
Cercetare socială
Perioada:
Funcţia sau postul ocupat

Experienţa profesională în
Relații Publice și
Comunicare
Perioada 2011–2012
Funcţia sau postul ocupat PR online, managementul reputaţiei online
Numele angajatorului Indaco Systems (LegeStart.ro)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Relații publice

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2012
Consultant mangementul reputației
S.C. Premier Strategist Inc., Suc. Romania
Relații publice
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Experienţa profesională în
comunicare politică
Perioada 2009
Funcţia sau postul ocupat Strategie și coordonare campanie electorală prezidențială
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea comunicării electorale la nivel național
Numele angajatorului Partidul Verde
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă strategie electorală la nivel naţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2008
Consultant de imagine & PR politic
Consilier de imagine pentru candidaţi la alegerile parlamentare în două colegii uninominale din
Alexandria
Agenţia de Rating Politic
Consultanţă de imagine şi comunicare politică

Experienţa profesională în
mass media
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2004-2010
Redactor
prezentator programe
Radio Infopro, Mediapro
Colaborare jurnalism radio

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2007-2008
Realizator emisiuni tak-show
Radio Lynx.ro
Moderator emisiuni radio
Colaborare jurnalism online

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2004
Redactor ştiri
Redactare şi prezentare
Naţional FM, Centrul Naţional Media
Colaborare jurnalism radio

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2002
Editor ştiri
Redactor ştiri
Realitatea TV
Colaborare jurnalism tv

Perioada:
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1999-2004
Redactor prezentator
Redactare prezentare programe
Radio Bucureşti, Societatea Română de Radio
Colaborare cu presa radiofonică
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2010-2013
Bursă POSDRU 89/1.5/S/62259, Socio-human and political applied sciences. Post-doctoral training
program and post-doctoral research scholarships in the field of the socio-human and political sciences.
Universitatea din Bucuerști, Universitatea LUISS “Guido Carli” din Roma
Post-doctoral

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
profesionale dobândite competenţe
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2005-2008
Doctor în sociologie
Sociologia comunicării
Sociologie politică
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea din Bucureşti
Doctorat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
profesionale dobândite competenţe

2002-2005
Diploma de Master Ştiinţe Politice
Politologie generală
Sisteme politice contemporane
Marketing politic
Analiză politică
Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
profesionale dobândite competenţe
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
profesionale dobândite competenţe
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Master
1998-2002
Licenţiat în ştiinţe politice
Ştiinţa politică
Drept constituţional şi instituţii politice
Sociologia politica
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative,
Universitatea Bucureşti
Licenţă
2000-2002
Diplomă de Master în Ştiinţele Comunicării
Teorii moderne ale comunicării
Antropologia comunicării
Comunicare politică
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea Bucureşti
Master
1996-2000

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în jurnalism
Disciplinele principale studiate /
profesionale dobândite competenţe

Introducere în sistemul mass-media
Condiţia jurnalistului în lumea contemporană
Specializare radio, televiziune, presă scrisă, presă de agenţie, presă asistată de ordinator
Teoria comunicării

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Licenţă
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Burse, stagii, cursuri de
formare profesională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2013, iulie-august
Bursă Summer United States Institute (SUSI). Cursuri, formare și predare, cercetare în new media,
jurnalism și comunicare United States of America. The Summer Institute is funded by a grant from the
Study of the U.S. Branch in the Bureau of Educational and Cultural Affairs at the United States
Department of State.
Ohio University,
E. W. Scripps College of Communication, SUA
Cursuri de formare profesională pentru profesori de jurnalism și comunicare. Predare de cursuri despre
sistemul mass-media și despre publicitatea politică în limba engleză.
2010-2013
Program POSDRU 89/1.5/S/62259, Socio-human and political applied sciences. Post-doctoral training
program and post-doctoral research scholarships in the field of the socio-human and political sciences.
Bursă de cercetare oferită de Fondul Social European în perioada octombrie 2010 – martie 2013.
Moblitate 1 februarie-30 aprilie 2012 la , Universitatea Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali “Guido Carli” din Roma, Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini".
Post-doctoral
2004, august
Bursă oferită prin MATRA – Social Transition Programme Central and Eastern Europe de către
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei
AMSU (Amsterdam Maastricht Summer University), Universiteit van Amsterdam, Universiteit van
Maastricht si Hogeschool van Amsterdam, Felix Meritis Buildings, Amsterdam.
Cursul de formare profesională Political Campaigns, Internet and Democracy.
2013, aprilie
Bursă ERASMUS
Universitatea Masaryk din Brno, Facultatea de Științe Sociale.
Mobilitate ERASMUS pentru profesori cu predare în limba engleză
2008, mai
Bursă ERASMUS cu participare la lucrările conferinţei internaţionale Internal communication: a strategic
function?, Communicare 08.
Universitatea din Sundsvall, Mid-Sweden University.
Mobilitate ERASMUS pentru profesori cu predare în limba engleză

Keynote speaker (alături de Mihai Coman și Oana Băluță) și organizator (alături de Raluca Radu) la

Organizarea/coordonarea/ Atelierul Perception of Romanian Journalists on Mass-media and Democracy la conferinţa internaţională
moderarea de conferințe “Communication, Media and Civic Culture” organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării, Universitatea din Bucureşti la Bucuresti, 18 – 19 Mai 2012. (The research was part of the
IDEI_cod 914 Project entitled “Mass-media and democratic, responsible citizenship”, financed by
CNCSIS)

Moderator al conferinţei ştiinţifice naţionale “Mass-media în perioadele electorale”, la comunicarea lui
Felix Tataru, GMP MAP Romania, cu titlul “Publicitatea electorală proactivă şi reactivă”, la Facultatea de
Jurnalism şi Stiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, 24-25 martie 2005
Keynote speaker și organizator Jurnalismul – caracteristicile şi responsabilitatea profesiei la colocviul
“Profesie si responsabilitate pentru jurnaliştii contemporani”, organizat de Fundaţia World University
Service , Fundaţia Hanns Seidel, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, la Casa de Cultură
Friedrich Schiller din Bucureşti, 14-15 februarie 2005
Din 2006, organizator și moderator al evenimentului Serile FJSC, 6 ediții pe an (vezi:
http://www.antoniomomoc.ro/serile-fjsc/)
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Precizaţi limba(ile) maternă(e):
Română
Înţelegere
Ascultare

Limba
Limba

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză C2

C2

C2

C2

C2

Italiană B2

B2

B2

B1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Din 2013, membru în Association for Education in Journalism and Mass Communication, International
sociale Communication Division (AEJMC)
Din 2007, membru în Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare (AFJC)

Competenţe şi aptitudini Din 2012 - Director programe învăţământ la Distanţă - învăţământ cu frecvenţă redusă - Facultatea de
organizatorice Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti
2012 – 2013 - Director operativ al proiectului POSDRU 64075 “Universitate pentru viitor in societatea
comunicarii”.
Din 2004 - membru în Consiliu Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, UB, organism de
coordonare colegială ales prin vot de către membrii celor două Departamente
Din 2011 - membru în Consiliul Departamentului Antropologie culturală şi Comunicare al Facultăţii de
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, UB
2006-2012 – Iniţiator, organizator și moderator al seriei de evenimente de PR și dezbateri studențești
Serile FJSC din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Univ. București, 6 ediții pe an;
Managementul echipei de studenţi - membri în echipa de organizare, atragerea de sponsori pentru
susţinerea evenimentului (Ursus, Cosmote)
2008-2010 - Organizator şi coordonator al Caravanei FJSC. Coordonarrea echipei de organizare,
manager din partea FJSC al relaţiei cu presa pentru promovarea evenimentului

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere
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Calculator, mixer radio, fotografie

Microsoft Office, Cool Edit pro, Sound Forge

Permis de conducere categoria B
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