Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume ALEXANDRESCU V. MIHAI-ALEXANDRU
Adresă(e) STR. VIILOR, NR. 12, BL. U7, SC. A, ET. 1, AP. 6, PITEȘTI, ARGEȘ
Telefon(oane) 0749.249.463
Fax(uri)
E-mail(uri) mihai_alex_alex@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii 10.06.1977
Sex masculin
Stare civila căsătorit
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

2020
MANAGER INTERIMAR MUZEUL NAȚIONAL ”BRĂTIANU”
MINISTERUL CULTURII
-

Realizarea demersurilor legale de înregistrare și identificare a MNB la instituțiile de stat
Concepere buget anual
Transfer personal de specialitate cf. Stat de Funcții / Organigramă pentru desfășurarea
activității curente. Coordonarea echipei
Concepere plan expozițional în colaborare cu directorii Muzeelor Naționale partenere
Încheiere contracte de comodat cu instituțiile și Muzeele Naționale partenere
Reparații curente spațiu muzeal
Reparații curente corp administrativ și dotare cu birotică
Dotare cu sisteme antiefracție și de securitate
Amenajarea expozițiilor temporare/permanente de bază
Dotarea Muzeului cu recuzită specifică (vitrine, dezumidificatoare, termohigografe etc.)
Mentenanță parc, alei, împrejurimi (Muzeul este înconjurat de un domeniu de aproximativ
3 hectare)
Stabilirea priorităților, alături de echipă, în cadrul activităților curente
Formarea unui patrimoniu muzeal propriu prin organizarea de donații, achiziții etc.
Creare evenimente culturale
Publicarea de studii, cataloage și albume, ca rezultat al cercetărilor întreprinse
Aducerea în atenția publicului a figurilor marcante ale familiei Brătianu, a contribuției
acestora la cultura și istoria românilor, respectiv formarea României Moderne și a
României Mari

Perioada 2010 – 2019
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALĂ, DIRECTOR
-

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor - presă scrisă
Conceperea şi elaborarea ziarului (publicația OPINII LIBERE)
Dezvoltare site de presă (www.dezbaterea.ro) – presă on-line
Editorialist, autor de articole pe teme politice, administrative și economice
Talk-Show pe teme politice/administrative ”OPINII LIBERE”, ulterior ”DEZBATEREA”,
transmis live la televiziunea ARGEŞ TV (închirire spaţiu emisie) – audio-vizual
Relatii comerciale de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii
Conducerea unei echipe de 5 redactori și mai mulți colaboratori

Numele şi adresa angajatorului S.C. OPINII LIBERE SRL, STR. VIILOR, NR. 12, BL. U7, SC. A, ET. 1, AP. 6, PITEȘTI, ARGEȘ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate MASS-MEDIA – REVISTA OPINII LIBERE, PUBLICATIA ON-LINE WWW.DEZBATEREA.RO
Perioada 2016 – 2017
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER LOCAL – CONSILIUL LOCAL PITEȘTI
Activităţi şi responsabilităţi principale

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

Numele angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

-

Redactare proiecte de hotărâre în Consiliul Local Pitești
Redactare amendamente la unele proiecte de hotărâre în Consiliul local Pitești
Intervenții publice pe teme de urbanism
Membru al Comisiei de Urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
2007 – 2009
REDACTOR-ȘEF
-

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
Conceperea şi elaborarea ziarului
Editorialist
Autor de articole, interviuri, reportaje, știri (documentare și redactare)
Responsabil departament politic
Creativitate în zona conceperii și elaborării machetelor publicitare de presă scrisă
În aceeași perioadă, realizez talk-show pe teme politice și administrative la
televiziunea ALPHA TV – audio-vizual

S.C. 7 ZILE IMAGE S.R.L. – ZIARUL DE ARGEȘ
MASS-MEDIA

Perioada

2005 – 2006

Funcţia sau postul ocupat

REDACTOR

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Activităţi de documentare și redactare a ştirilor, articolelor și reportajelor de presă pe
teme politice, administrative, sociale și economice (publicația ARGEȘUL LIBER)
Editorialist
Responsabil departament politic
Activitate comercială şi de marketing
Creativitate în zona conceperii și elaborării machetelor publicitare de presă scrisă

S.C. ARGEŞUL LIBER S.A. PITEŞTI – COTIDIANUL ARGEȘUL
MASS-MEDIA

Perioada

2002 – 2005

Funcția sau postul ocupat

REDACTOR

Activități și responsabilități principale

-

Documentare, redactare şi prezentare live buletine informative (RADIO MUNTENIA)
Documentare, redactare și prezentare live revista presei
Talk-Show politic, economic şi administrativ (transmis live, pe radio)
Activitate comercială şi de marketing
Creativitate în zona conceperii și elaborării spoturilor publicitare radio

Numele angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

S.C. MULTI-MEDIA TEF 2000 S.R.L. – RADIO MUNTENIA (105,7 FM)
MASS-MEDIA
2002
REFERENT CULTURAL

Activități și responsabilități principale

Numele angajatorului
Tipul activtății sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

-

CENTRUL CULTURAL BRĂTIANU („Vila Florica”)
CULTURĂ
2001
REDACTOR

Activități și responsabilități principale

Numele angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Responsabil evenimente culturale
Concepere și transmitere comunicate de presă
Ghid cultural

-

Documentare, redactare şi prezentare ştiri, live pe radio (RADIO CONTACT)
Documentare, redactare și prezentare live ”Revista presei”
Activitate comercială şi de marketing

S.C. RADIO CONTACT ROMÂNIA S.A. – RADIO CONTACT
MASS-MEDIA

Educație și formare
Perioada
Diploma obținută

2014
Diplomă de absolvire a cursului „COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE”

Numele furnizorului de formare
Organizator curs
Perioada
Calificarea

-

Asociația „Jurnalism pentru șanse egale”
2010
INSPECTOR RESURSE UMANE

Numele furnizorului de formare

Perioada
Diploma obținută
Instituția de învățământ
Specializare
Perioada
Diploma obținută
Instituția de învățământ
Limbi străine cunoscute
Engleză
Franceză

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ministerul Educației

-

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
ATPCCR Argeş

1997 - 2001
LICENȚĂ ÎN FILOSOFIE
Llicență - Universitatea București, Facultatea de Filosofie
Existențialismul francez, filozofie moral-politică
1991 – 1995
DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
Liceul Teoretic „Zinca Golescu”, Pitești, secția de limbi străine
Înțelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Conversație

Discurs

Exprimare text

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

C1

Competențe și aptitudini de utilizare a
calculatorului

-

Operare în mediul Windows
Suita Microsoft Office
Utilizarea rețelelor de socializare
Ultilizarea platformelor de blog și a website-urilor

Permis de conducere

-

Categoria B

Informații suplimentare profil personal

-

Călătorii de documentare culturală în țară și în străinătate
Cunoștințe în literatură, artă, cinematografie, teatru

