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Interviu cu Daniela ILIOSU, absolventă a programului de formare pentru
ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc –
Şansa pentru ocupare – JETOP”
sesiunea 10-15 octombrie 2011

1)Descrieţi-ne pe scurt impresiile legate de participarea la cursul de iniţiere pentru ocupaţia de
reporter în cadrul proiectului Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare – JETOP.
DI: „Dacă până la data la care am fost chemaţi la sediul Mediafax am crezut că acest proiect
este <<un alt mod de a cheltui bani europeni>>, încă de la prima oră de discuţii am fost
nevoită să îmi recunosc eroarea. Senzaţia că se pune preţ pe fiecare persoană în parte şi că
informaţiile primite sunt de cea mai buna calitate, s-a transformat, în cele din urmă, în
certitudine.”

2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat următor
pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
DI: „Chiar dacă nu voi lucra ca reporter, cunoştintele acumulate îmi vor fi de un real folos în
a înţelege mai bine mecanismele de funcţionare ale societăţii actuale. Le voi folosi însă, cu
siguranţă, în editarea articolelor de pe blogul personal, jurnaldegiulesti.blogspot.com.”

3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
DI: „Voi opta pentru o colaborare.”
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4) Cunoştinţele acumulate au legatură cu specializarea dumneavoastră de bază şi le veţi putea
folosi astfel sau le veţi pune în practică independent de această specializare?
DI: „Am studiat Ştiinţe Juridice şi am făcut o pasiune pentru Dreptul Constituţional datorită
faptului că m-a ajutat să mă orientez mai uşor în labirintul birocraţiei şi al mecanismelor
după care se ghidează o societate democratică. În urma cursului pentru ocupaţia de reporter
de la Mediafax mi-am dezvoltat şi mai bine aceste cunoştinţe.”

5) V-aţi gândit vreodată că veţi dobândi cunoştinţe de reporter? Cum v-aţi imaginat activitatea de
jurnalist şi în ce mod v-a influenţat percepţia participarea la cursul de reporter din cadrul proiectului
JETOP?
DI: „Întotdeauna am fost mai curioasă din fire şi îmi imaginam, la aflarea unei veşti
importante, cum va suna ea ca titlul de ştire la un post sau altul de televiziune. Acest lucru
se datorează mai ales faptului că am lucrat peste 15 ani în trustul MediaPro, înca de la
înfiinţarea acestuia, fiind printre primii angajaţi ai Mediafax , departament Administrativ.
Participând însă la cursurile din cadrul proiectului JETOP am căpătat mai multă încredere în
mine, îmi susţin mai uşor părerile, comunic mai bine şi mi-am depăşit timiditatea.”

