Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Titlul proiectului: Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP
Axa prioritară 5. „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de
ocupare”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/106/5.1/G/75858

Interviu cu Mihnea Alexandru ALBULESCU, absolvent al programului de
formare pentru ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism
cetăţenesc – Şansa pentru ocupare – JETOP”
sesiunea 3-8 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.
MAA: „Volumul mare de informaţii a fost transmis foarte clar şi pe inţelesul tuturor de
doamnele formator.”
2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul imediat următor
pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
MAA: „În limita timpului meu disponibil, colaborez deja cu o revistă de specialitate.”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
MAA: „Activitate de colaborare.”
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?
MAA: „Specialitatea mea de bază este de om de vânzări. Cunoştiinţele acumulate la cursuri
sunt deja puse în aplicaţie prin colaborarea cu revista respectivă de specialiate.”
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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?
MAA: „La prima întrebare răspunsul este negativ. Atât activitatea, cât şi experienţa mea de
jurnalist sunt la început. Cunoştiinţele acumuate în cadrul proiectului JETOP au accelerat
colaborarea mea cu revista menţionată anterior.”

