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CURRICULUM VITAE
CORINA MARIA CEAUŞESCU
Sîngeorgiu de Mureș, str. Unirii, nr. 5, bl. A, ap. 7
Tel.: 0726-776615, E-mail: corina_ruja@yahoo.com
STUDII: 2005 - Masterat în Consultanţă Juridică şi Managementul
Afacerilor, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş.
2003 - absolvent Universitatea Româno-Americană, Facultatea
de Drept
PERFECŢIONĂRI
2013 - Curs de mediatori: mediator autorizat din 2013
2013 - Formator de formatori, Tîrgu Mureş
2012 - Manager de proiect, Moneasa
2007 - Curs de comunicare în relaţia justiţie – massmedia, organizat de
Institutul Naţional pentru Administraţie.
- Curs de producător TV, în cadrul Şcolii de Vară SIMFEST.
2006 – Curs pentru purtătorii de cuvânt din magistratură – organizat de
Consiliul Superior al Magistraturii.
- Curs pentru jurnaliştii de investigaţie – organizat de MediaSind,
Clubul Român de Presă şi OLAF.
PROFESIA ACTUALĂ: Referent statistician, Studioul Teritorial TVR
Tîrgu Mureş
LOCURI DE MUNCĂ
2008 – prezent: Studioul Teritorial TVR Tîrgu Mureş, referent
statistician, specialist în drepturi de autor
2006 - 2008: Tribunalul Mureş, inspector pentru relaţia cu mass-media
2003 – 2006: Naţional TV, reporter
2001 – 2003: Realitatea TV, reporter
1999 – 2000: redactor la săptămânalul local Minciuna (colaborator)

1999: Prima TV, reporter special în timpul Mineriadelor (colaborator)
1997 – 2001: cotidianul Naţional, redactor coordonator pentru 6 judeţe
din Transilvania
1996 – 1997: Pro TV Târgu Mureş, reporter (colaborator)
1990. – 1997: Primăria Tîrgu Mureş, Inspector Autoritatea tutelară
1987 - 1990: Întreprinderea de Prefabricate Ungheni, laborant-operator
centrala termică
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
- 21 de ani de experiență în massmedia
- Aproape 1.000 de reportaje de știri, corespondențe telefonice și
duplex-uri realizate pentru Pro TV, Realitatea TV, Prima TV și
Național TV
- Peste 500 de articole scrise și publicate în cotidianul Național, în
săptămânalul local Minciuna și în alte publicații locale
- Specialist în jurisprudența audiovizualului în UE – cercetare
efectuată pentru lucrarea de masterat
- Expert în drepturi de autor – domeniul de activitate în cadrul TVR
Tîrgu Mureș din 2008 până în prezent
REALIZĂRI DEOSEBITE
2017: membru în juriul Festivalului Internațional de Film
Documentar (FIFD) CRONOGRAF Chișinău, secțiunea ”Producții
locale”
2014: regia filmului documentar ”Primăria – povestea neterminată
a unei clădiri”; producător: Asociația culturală SIMFEST, realizator: Ioan
Ceaușescu
2008: creator și producător pentru TVR Tîrgu Mureș al proiectului
”Spridușii lui Moș Crăciun”, derulat în decembrie 2008 – ianuarie 2009:
aproape 100 de copii din familii sărace din județul Mureș l-au întâlnit,
pentru prima oară în viața lor, în casele lor, pe Moș nCrăciun, care avea și
sacul plin cu daruri personalizate. Rezultat: 25 de reportaje și 3 emisiuni
de câte 2 ore fiecare realizate și difuzate de TVR Tîrgu Mureș
2006 – 2007: participare la elaborarea ”Ghidului de bune practici
pentru massmedia” al Consiliului Superior al Magistraturii
1999 (ianuarie – februarie): ultimele două ”mineriade”, relatate
pentru cotidianul Național și pentru Prima TV; martor ocular la luptele de
la Costești și de la Stoienești, precum și la negocierile de la Cozia dintre
mineri și Primul – Ministru Radu Vasile
1997 – 2000: anchetă asupra ”cazului Hădăreni”, realizată pentru
cotidianul Național, în urma căreia au fost revizuite și modificate câteva
sentințe de condamnare

1996 - 1997: zeci de reportaje realizate și transmise pentru Pro TV
despre înființarea și activitatea de început a SMURD, esențiale pentru
crearea curentului de opinie favorabil instituției aflată la început de drum
ACTIVITĂŢI SUPLIMENTARE
2013 – prezent: mediator autorizat
2004 – prezent: Director Executiv al Festivalului Internațional al
Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi SIMFEST.
2005 – 2006: Jurist pledant în mai multe procese civile la
Judecătoria, Tribunalul şi Curtea de Apel Târgu Mureş, toate câştigate.
2004 - Ofiţer de presă pentru proiectul RO 0104.03/4.2:
“Ecologizarea Văii superioare a râului Mureş în zona Deda – Răstoliţa”,
derulat de Asociaţia Ecologică RHODODENDRON Tîrgu Mureş, cu
finanțare europeană.
În cadrul proiectului am îndeplinit următoarele atribuţii:
- am asigurat consultanţă şi asistenţă în relaţia cu mass-media;
- am redactat şi am distribuit mass-media comunicatele de presă;
- am organizat şi am moderat, în cele două localităţi, o parte din
dezbaterile publice asupra proiectului;
- am organizat conferinţele de presă prevăzute în program;
- am întocmit dosarul de presă , rapoartele intermediare şi raportul final
privind mediatizarea proiectului;
- am conceput textele spoturilor audio şi am încheiat contractele de
difuzare cu Radio Tg. Mureş şi Radio GAGA Tg. Mureş;
- am selectat firma specializată pentru publicitatea vizuală şi am
supervizat realizarea pliantelor şi afişelor.
STARE CIVILĂ
Data naşterii: 15 aprilie 1968
Căsătorită

