Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Iuliana Ariadna Marciuc

Adresă(e)

Bd. Titulescu nr. 3, bl. A1, et 5, ap 38, sector 1, Bucureşti

Telefon

0740.131.179

E-mail(uri)

iuliana.marciuc@tvr.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Experienţa profesională
Perioada 2004 – prezent
Functia
sau postul ocupat Producator si moderator programe tv

Activitati si responsabilitati Alegerea formatelor, gasirea subiectelor, detalierea emisiunii, calcularea bugetului si sstabilirea
principale costurilor de productie, incheierea contraactelor de drepturi de autor, conexe si prestari sevicii,
conducerea dezbaterilor/interviurilor etc.

Numele şi adresa SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul 2005 – producator sidcom Burlacii –Tvr1
de activitate
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2004 –2006:
producător delegat Departamentul Evenimente Speciale
realizator si prezentator Festivalul International“Cerbul de aur“ (TVR1)
realizator si moderator” Impas in doi” (Tvr1 )
2007 – manager proiecte externe SRTV
realizator si moderator “ Acces la succes‘’ (Tvr1)
2008 –manager proiecte externe Srtv
realizator si moderator “ Acces la success“ (Tvr1)
realizator preselectie nationala Eurovision
realizator “Eurovision song Contest” – Belgrad
realizator Festivalul International “Cerbul de Aur”
2009 – 2010 – moderator si producator emisiunea “Miezul zilei”, TVR 1, transmisie zilnica, in
direct
2009 – producator Festivalul International “Cerbul de Aur”
2010 – 2013 - moderator si producator emisiunea “Confesiuni”, TVR 2, transmisie zilnica, in direct, de
luni pana vineri
2013 - prezent - moderator si producator emisiunea “Destine ca-n filme”, TVR 2
2014 - producator REVELION
2015 - producator Selectia Nationala Eurovision 2015 - Craiova
2016 - producator Selectia Nationala Eurovision 2016 - Baia Mare; Sef Delegatie

Perioada

2002 – 2004

Functia sau postul ocupat Actor

Activitati si responsabilitati Interpretare rol principal
principale
Numele şi adresa
angajatorului TEATRUL INCOMOD – FUNDATIA MAXIM, Bucuresti
rol principal in piesa de teatru “Patru pe o canapea plus valetul”, cu: Iurie Darie, Anca Pandrea,
Tipul activităţii sau
Candid Stoica, Victor Illa
sectorul de activitate

Perioada 2002 – 2003

Functia sau postul ocupat Realizator si moderator programe tv
Activitati si responsabilitati Punerea in practica a indicatiilor producatorului tv
principale
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Numele şi adresa SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul realizator Festivalul international “Cerbul de Aur” (TVR1),
de activitate
realizator si moderator ”90 de minute pentru sufletul tau”(TVRinternational)

Perioada

1996 – 2002

Functia sau postul ocupat redactor-prezentator programe tv
Activitati si responsabilitati realizarea integrala sau partiala a unei emisiuni, la cererea producatorului, in studiourile televiziunii
principale sau pe teren
Numele şi adresa
angajatorului SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul “Tip top minitop”(1996), “Seara porţilor deschise” (1996-1998), “Karaoke show” (1998), “Album
de activitate
duminical”(1999), “Impas în doi”(2000), “Muzica e viaţa mea”(2001), Festivalul Naţional “Mamaia”

(2001-2002)

Perioada 1990 – 1996
Functia sau postul ocupat crainic TV
Activitati si responsabilitati Prezentare programe
principale
Numele şi adresa SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul crainic
de activitate
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Perioada

1989 – 1990

Functia sau postul ocupat Analist programator
Activitati si responsabilitati Utilizarea principalelor sisteme de operare ale calculatoarelor
principale
Numele şi adresa Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucuresti, Bl. Magheru 27, sect.1, Bucuresti
angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul analist programator
de activitate

Educaţie şi formare

Perioada 2013 - prezent
Calificarea/diploma Doctorand
obtinuta Titlul lucrării de doctorat: “Imagologie in reprezentarea creativa din cinematografie si media”
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Laurentiu Damian
Numele şi tipul instituţiei de UNATC I.L.Caragiale – Bucuresti
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada 2009 - 2011
Calificarea / diploma Diploma de Masterat
obţinută Titlul Dizertației : « Moderarea si prezentarea programelor de radio si tv »
Coordonator științific: Prof.dr. Geo Saizescu
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Hyperion - Bucuresti
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada 1985 - 1989
Calificarea/diploma Diploma de Licență in Economie
obtinuta
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Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică - Academia de Studii Economice
învăţământ / furnizorului de
formare
Cursuri de pregatire 2000 – Curs de producator tv – S.R.T.V.
profesionala continua 2012 - Cursuri postuniversitare de pedagogie, nivel I, nivel II – Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir - Departamentul
pentru pregatirea personalului didactic

Premii si distinctii obtinute 2016 – Premiul publicului – Gala „Celebritatile anului”
2016 - Diploma de excelenta – Gala „Oameni de vloare”, 6TV
2015 - Clara Media Awards - Diploma de excelenta "Cea mai buna emisiune-reportaj pe teme sociale" pentru
emisiunea "Destine ca-n filme";
2015 - Premiu TVR "Cea mai iubita emisiune" pentru proiectul "Destine ca-n filme";
2013 - Premiul APTR 2013 - Premiul pentru Emisiune Portret, pentru emisiunea "Confesiuni";
2013 – Diploma de excelenta – Asociatia „Credinta si Dragoste” – pentru activitate sociala intensa;
2011 - Premiul pentru „Cea mai buna emisiune de debut”, oferit de catre Cristian Brancu - Antena 2, pentru emisiunea
"Confesiuni";
2007 – Gala Societatii Civile – Premiul pentru spirit civic
2005 – Premiul APTR „Opera prima” – Pe urmele lui Eliade

Carti editate “Destine ca-n filme cu Iuliana Marciuc”, Ed. Alfa, 2015
„55 de ani de TVR in 55 de confesiuni”, Ed. Biblioteca Academiei, 2011
„Iuliana Marciuc in Miezul Zilei”, Ed. Meteor Press, 2009
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i) străină(e) Engleza, germana
cunoscută(e)
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

E

FOARTE
BINE

FOARTE
BINE

FOARTE
BINE

FOARTE
BINE

FOARTE
BINE

G

BINE

BINE

BINE

BINE

BINE

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

Competenţe şi abilităţi Capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a comunica si de a solutiona probleme, mobilitate
sociale
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Competenţe şi aptitudini Capacitatea de a mobiliza un colectiv, de a planifica activitatile acestuia, de a elabora atribuțiile
organizatorice membrilor colectivului și de a coordona echipa
Competenţe şi aptitudini Capacitate de analiză și sinteză, selecție și prioritizarea sarcinilor
tehnice
Competenţe şi aptitudini de Aptitudini de operare PC: Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B

04.07.2016
Semnătura,

Drd. Iuliana Ariadna Marciuc
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