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INFORMAŢII PERSONALE 

 
      GHIURCO  Monica  Simona 

 
 
 
 

 

    
  
 
  
 
 
 
 
 
Sexul F | Data naşterii 30/11/1973 | Naţionalitatea Română 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ ȘI 

MANAGERIALĂ 
 

 

 
 
 

martie 2016 – septembrie 
2017 

Membru în Consiliul de Administrație  

  

 SRTV (Societatea Română de Televiziune) 

Calea Dorobanţilor nr. 191,  sector 1, Bucureşti, cod 010565, http://www.tvr.ro 

 

Tipul sau sectorul de activitate  administrație, mass-media publică naţională 
 

  

2008 – 2010 Director al Departamentului Social-Politic-Economic,  Direcţia Editorială 
 

 SRTV (Societatea Română de Televiziune) 

Calea Dorobanţilor nr. 191,  sector 1, Bucureşti, cod 010565, http://www.tvr.ro 
 

  coordonare editorială emisiuni cu tematică socială, politică şi economică 
 coordonator emisiuni electorale (la alegerile generale din 2008) 
 alocare şi gestionare resurse de producţie 

 

 Tipul sau sectorul de activitate  management, mass-media publică naţională 
 
 

Din 2013 – prezent 
 

2002 - 2013 

Jurnalist Senior, Direcția Știri   
 
Redactor - prezentator,  Direcţia Ştiri  
 

                   SRTV (Societatea Română de Televiziune – TVR) 

Calea Dorobanţilor nr. 191,  sector 1, Bucureşti, cod 010565, http://www.tvr.ro 

  

Tipul sau sectorul de activitate  mass-media naţională 

http://www.tvr.ro/
http://www.tvr.ro/
http://www.tvr.ro/
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Activităţi și proiecte 
jurnalistice  

 

 

Funcții și responsabilități: 

 

 reporter de ştiri acreditat la Guvernul României (2002 – 2005) 

 prezentator de ştiri: Jurnal TVR1 (2004 - 2006), Telejurnal TVR1 (2012 - 2013) 

 producător şi prezentator Ora de Ştiri TVR2 (2007 - 2010)   

 editor jurnale de ştiri TVR2 

 moderator şi realizator de ediţii speciale şi breaking news 

 moderator dezbateri  electorale generale şi prezidenţiale (2004, 2008, 2014) 

 realizator şi producător de reportaj (Reportajele Telejurnalului TVR1, Lumea şi noi - 

TVR Internaţional)  

 realizator, producător și scenarist de film documentar (Moştenirea clandestină, 

Întoarcerea acasă - TVR1 şi TVR Internaţional) 

 producător emisiuni live şi înregistrate 

 moderator/prezentator  emisiuni de analiză politică, talk-show politic, economic şi 

social, live şi înregistrate 

 coordonare  departament  editorial (Departamentul Social Politic Economic, 2008 - 

2010) 

 

Emisiuni TVR1 (titlul programului tv şi activitatea):  

 

 Agenda politică (2004 - 2006) - realizator şi  moderator 

 Destinaţia Cotroceni (2004) - moderator 

 Săptămâna politică (2007-2010) - realizator şi  moderator  

 Ediţie specială - moderator, realizator 

 Faţă în faţă (2007) - moderator  

 DA sau NU la referendum (2009) - realizator şi moderator 

 documentarul ASPEN Institute (2009) – co-realizator 

 VOT 2008, serie de dezbateri electorale - realizator şi moderator, producător şi 

moderator al dezbaterii finale 

 Preşedinte pentru România (2014) - moderator dezbateri electorale prezidenţiale  

 Observatori la Parlamentul European (2015 – 2016) – realizator, emisiune bilunară 

realizată în coproducţie cu Parlamentul European, Direcţia de Comunicare  

 Întrebări şi răspunderi (din octombrie 2015),  talk show social săptămânal, live – 

moderator 

 Banii tăi (din aprilie 2017) magazin de educație financiară, săptămânal – realizator și 

prezentator 
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Emisiuni TVR2 (talk show-uri live, zilnice sau săptămânale):  

▪ Lex et honor (2009 - 2011) - realizator şi producător  

▪ Puterea legii (2010 - 2011) - realizator şi moderator 

▪ Ora de Ştiri (2007 – 2010) – producător și prezentator 

 

Alte producţii:  

▪ Documentar istoric MOŞTENIREA CLANDESTINĂ (2011- 2014) – autor 

scenariu, realizator şi producător (10 episoade, TVR1 şi TVR Internaţional),  film premiat 

de Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune din România (APTR) în 2013 

▪ ÎNTOARCEREA  ACASĂ (2016),  autor scenariu, realizator şi producător - 

documentar despre drama refugiaţilor din Orientul Mijlociu  

▪ TVR Internaţional - realizator şi prezentator al unor serii de Ediţii speciale 

(Ex. cazul Mailat), reportaje Lumea şi noi  

▪ membru al echipei de realizatori şi prezentatori ai campaniilor TVR 

Oamenii Deltei, TVR 50, Mari români, Citeşte o carte, etc. 

 

 

2000 –2002 Jurnalist tv 

Antena1 (S.C. ANTENA TV GROUP S.A.) 

Strada Bucuresti-Ploieşti nr. 25-27, Bucureşti, cod 013682,  www.antena1.ro 

  editor-prezentator de ştiri: Observatorul de la ora 13 

  reporter şi redactor ştiri (domeniul economic)   

Tipul sau sectorul de activitate mass-media naţională 

 

1996 - 2000 

 

1999 – 2000 

 
 

1996 – 1998 
 

1996 

Jurnalist presă locală  

 

Antena 1 Cluj, Str.Paris nr.5-7, Cluj Napoca, cod 400125 
 http://www.antena1cluj.ro 

 
Cinemar  TV Cluj-Napoca 

 

Radio Contact Cluj,  Strada Gh. Dima nr. 49, Cluj Napoca, http://www.radiocontact.ro 

-  reporter, redactor, crainic ştiri, realizator şi prezentator de emisiuni 
 

Tipul sau sectorul de activitate mass-media locală 

http://www.antena1.ro/
http://www.antena1cluj.ro/
http://www.radiocontact.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

2014 Doctor în Ştiinţe Economice, domeniul Relaţii economice internaţionale 

Titlul tezei : „Noua arhitectură a industriei contemporane a turismului” 

Universitatea “Babeş-Bolyai “, Cluj-Napoca, http://ubbcluj.ro/en/  

 relaţii şi tranzacţii economice internaţionale, turism internaţional, economie 

politică, management, strategie, comunicare şi marketing, promovare şi 

publicitate 

2009  Curs postuniversitar “Introducere în securitatea naţională” 

Colegiul Naţional de Apărare, seria a 7-a   

 

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I“, Bucureşti, http://cnap.unap.ro/index.html  

 

 relaţii internaţionale şi studii de securitate,  geopolitică şi geostrategie,  politici 

de apărare, managementul informaţiei, comunicare 

2007- 2008 Master în Securitate şi apărare naţională 

 

 

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti  

Facultatea de Comandă şi Stat Major,  http://cnap.unap.ro/index.html 

 

 artă şi istorie militară, doctrine politico-militare, geopolitică, geostrategie, relaţii 

internaţionale, managementul crizelor, securitate naţională şi euroatlantică, 

politici şi instituţii de securitate, politici şi strategii comunitare 

 

 aptitudini de cercetare, analiză şi diagnoză, capacitatea de asumare a 

responsabilităţii deciziei în actul de conducere a structurilor militare, 

managementul informaţiei, comunicare 

 

1997  Licenţiat în Economie   

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Turism-Servicii 

 

 e

conomie politică, relaţii şi tranzacţii economice internaţionale, turism 

internaţional, statistică, şi previziuni economice, contabilitate, econometrie, 

analiză matematică, finanţe, management, marketing  

 

1992 Diplomă de bacalaureat  
Liceul de Matematică-Fizică “Gheorghe Şincai”, Baia Mare 

http://ubbcluj.ro/en/
http://cnap.unap.ro/index.html
http://cnap.unap.ro/index.html
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COMPETENŢE 
PERSONALE   

 
 
 

 

 

secţia  Matematică-Fizică 

Limba(i) maternă(e) română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză C2       C1             C1              B1          B1 

  

Engleză C1 B2 B2 B1 B1 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de 
comunicare  

- bune competenţe de comunicare verbală, dobândite prin experienţa profesională de peste 

20 ani  în televiziuni locale și naţionale, în apariţii live frecvente (aproape zilnice) bazate pe 

obiectivitate în formularea mesajului, claritatea, capacitate de analiză, spontaneitate, 

putere de sinteză 

- bune competenţe de comunicare în scris: exprimare clară, concisă şi eficientă  

- bună stăpânire a tehnicilor de comunicare interpersonală și de grup, aplicate inclusiv în 

activităţi didactice (am absolvit şi un curs postuniversitar de pedagogie şi metodică în 1998 

în cadrul Universităţii“Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, după care vreme de doi ani am 

predat seminarii la Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de asistent universitar la 

Catedra de Economie politică). 

Competenţe 
organizaţionale/manageri
ale  

- leadership (experienţa de middle management dobândită în perioada 2008-2010  în care 

am coordonat un departament editorial din cadrul SRTV, fiind responsabilă de munca a 103 

angajaţi şi performanţa a 50 de emisiuni cu tematică socială, economică şi politică  

- capacitatea de a identifica oportunitati şi competenţe individuale şi de grup  

- alocarea eficientă a resurselor 

- evaluarea corectă a riscurilor 

- capacitate de planificare 

- obiectivitate în luarea deciziilor      

- din 1999 deţin un Brevet de Turism (pentru activităţi manageriale) eliberat de Ministerul 

Turismului, care atestă competenţe organizaţionale şi manageriale dobândite în cadrul 

cursurilor şi practicii din perioada facultăţii  
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INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE   

 

 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

- capacitatea de a elabora si implementa un proiect 

- capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva problemele care afectează comunitatea 

(în ultimii patru ani am fost implicată în calitate de voluntar în activitatea societăţii civile) 

- capacitatea de a lucra în mod cooperant si flexibil în cadrul unei echipe 

- capacitatea de initiativă şi capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări, rezistenţă la 

condiţii de stres    

  

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe   

Permis de conducere 

▪ autoeducare şi perfecţionare  

▪ categoria B 
 

Cursuri şi atestate 
profesionale 

2000 
 

1999 
 

1998 

 

 

 

- Brevet de Turism (pentru activităţi manageriale), eliberat de Ministerul Turismului 

- Bursă Tempus - Nottingham Trent University, Marea Britanie (relaţii economice internaţionale) 

- Curs postuniversitar de pedagogie şi metodică,  Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Distincţii, 

 premii profesionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Diplomă de Excelenţă acordată de Societatea Culturală ART-EMIS (S.C.A.E.), în cadrul Sesiunii 

de Comunicări Ştiinţifice  „ŞTIINŢĂ - ISTORIE - INTELLIGENCE”, ediţia 2014, Râmnicu-

Vâlcea, Prundeni, 20-22 iunie 2014 

 

- Premiul APTR pentru seria documentară „Moştenirea clandestină” al Asociaţiei 

Profesioniştilor de Televiziune din România, în cadrul Galei A.P.T.R. 2013 

 

-  Trofeul de excelență la categoria mass-media primit la Gala internaţională a premiilor de 

excelenţă Demos T.N., organizată de Asociaţia Pro-Democraţia Tg. Neamţ, 2013  

 

- Premiu pentru jurnalism acordat de Fundaţia „Eurolink – House of Europe”, 2012 (premiul 

pentru cel mai bun realizator de film documentar, in cadrul Gala Trofeelor “Black Sea 

Danubian Social Economic - Innovator “ 

 

- Premiul pentru cea mai bună prezentatoare de ştiri, la cea de-a 7-a ediţie a Galei Femeilor de 

Succes din România,  eveniment organizat de Professional Celebrity şi Camera de 

Comerţ şi Industrie a României, 2010 

 

- Diploma pentru jurnalism de televiziune acordată de redacţia publicaţiei online Optimal 

Media, 2009. 
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(27 martie 2018) 


