
 

 

INFORMAŢII PERSONALE  Manciu Eduard – Andi  
 

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Noiembrie 2019 – Prezent Consilier de stat al prim-ministrului 

Guvernul României, București 

▪ coordonarea comunicării la nivel guvernamental 
 

Martie 2015 – Noiembrie 2019 Coordonator al Departamentului de Comunicare al PNL  

Partidul Național Liberal, București 

▪ gestionarea liniilor principale de comunicare ale reprezentanților PNL 

▪ pregătirea aparițiilor publice ale liderilor PNL 

▪ asigurarea relației cu mass-media și organizarea de evenimente politice 

▪ redactarea materialelor comunicate mass-media 

▪ supervizarea activității de monitorizare a presei 

Mai 2012 – Martie 2015 Reporter al Agenției de presă Mediafax 

Mediafax SA, București 

▪ relatarea subiectelor de actualitate din domeniul politic 

▪ urmărirea activității parlamentare și legislative 

▪ documentarea și redactarea de materiale de presă  

▪ urmărirea activității Curții Constituționale 

Februarie 2012 – Mai 2012 Reporter la B1 TV 

B1 TV Channel SRL, București 

▪ relatarea subiectelor de actualitate din domeniul politic 

▪ urmărirea activității parlamentare și legislative 

▪ realizarea de materiale cu subiect politic 

Aprilie 2009 – Mai 2012 Reporter al Agenției de știri NewsIn 

NewsIn Media SRL, București 

▪ relatarea subiectelor de actualitate din domeniul politic 

▪ urmărirea activității parlamentare și legislative 

▪ documentarea și redactarea de materiale de presă  

Aprilie 2007 – Aprilie 2009 Redactor al cotidianului Evenimentul Zilei 

Ringier România SRL, București 

▪ relatarea subiectelor de actualitate din domeniul politic 

▪ urmărirea activității parlamentare și legislative 

▪ documentarea și redactarea de materiale de presă  

Iulie 2006 – Februarie 2007 Reporter la Realitatea TV 

Realitatea Media SA, București 

▪ realizarea de materiale video pe subiecte de actualitate 

▪ urmărirea și relatarea evenimentelor din domeniul social 



 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

Iunie – Iulie 2019  Cursuri de comunicare politică – KAS  

Konrad Adenauer Stiftung Media Programme (Italia)  

▪ planificarea strategică a comunicării 

▪ campanii digitale în social media 

▪ încadrarea temelor în comunicarea politică 

2004 – 2008  Studii universitare – Facultatea de Științe Politice  

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (București) 

▪ specializarea științe politice 

Martie 2002 – Februarie 2003  Cursuri de jurnalism –  CJI  

Centrul pentru Jurnalism Independent (Suceava)  

▪ jurnalism politic 

▪ jurnalism de investigație 

▪ management-ul știrilor 

▪ legislație în domeniu media 

2000 – 2004  Colegiul Național „Ștefan cel Mare”  

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” (Suceava) 

▪ secția de științe sociale 

Limba maternă Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Engleză B1  B1   B1 

Franceză A2   A2  A2 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ abilități în comunicare și în organizarea fluxurilor de lucru 

▪ capacitatea de a lucra în situații de stres 

▪ spirit de echipă și o bună experiență în a atenua situațiile de conflict 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Experimentat Experimentat  Experimentat  Mediu  Experimentat  

 ▪ utilizare Microsoft Office (Word, Excel) 

▪ ulitizare programe de editare video (OBS, Sony Vegas, DaVinci Resolve) 


