
                                                  Curriculum vitae 
 

Informaţii personale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prenume, Nume   Daniel Aron Meze 

Domiciliu   Bihor, Oradea, str. Piaţa Bucureşti nr.4 

Resedinţa    Cluj, Floreşti, str. Florilor nr. 310 

Telefon    0729.203.752 

E-mail    daniel_meze@yahoo.com 

Naţionalitatea   Română 

Data naşterii   13.08.1983 

Stare civilă   Divorţat 

Copii    Nu 

 

 

Sumar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Experienţă de peste opt ani în jurnalism cu apariţii tv & radio în mass media locală şi centrală 

• Experienţă de peste patru ani în politică; promovare şi organizare de campanii electorale 

• Director editură, conferenţiar şi instructor – dezvoltare personală & ONG: Yoga, Taekwon-do, Educaţie Integrală şi Cabala 

• Abilităţi de comunicare, PR, marketing, analiză, organizare evenimente, lobby şi management 

• Studii universitare: Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Drept, Psihologie, Didactice 
 

 

Experienţă profesională 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Domeniu profesional                            ONG & Educaţie alternativă 

Experienţă profesională                       Septembrie 2017 – Prezent 

Post ocupat                                             Preşedinte „Asociaţia ARI” 

Activităţi şi responsabilităţi                   -      Promovarea conceptului de Educaţie Integrală prin conferinţe, cursuri, prezentări & târguri 

de              carte, ateliere, jocuri de conexiune şi mese rotunde 

 

 

Domeniu profesional  Autocunoaştere & Dezvoltare personală & ONG 

Experienţă profesională  septembrie 2012 – Prezent 

Post ocupat   Profesor de Cabala şi Educaţie Integrală 

Activităţi şi responsabilităţi                    -      Organizarea de conferinţe publice de prezentare a Cabalei & Educaţiei Integrale în Iaşi, 

Cluj-Napoca, Constanţa, Piteşti, Ploieşti, Piatra Neamţ, Bacău, Bucureşti, Bocşa (jud. 

Caraş-Severin), Braşov, Suceava 

- Organizare de mese rotunde, work-shopuri, team-buildinguri şi jocuri de conexiune 

- Promovarea prin participare în emisiuni radio & tv a acestor metode de autocunoaştere & 

dezvoltare personală: B1 TV, Antena 2, Naşul TV, 6 TV, Digi 24 Oradea, TTV Oradea, 

Radio Transilvania, Radio Maria, Bucovina TV, Intermedia TV Suceava, Neptun TV 

- Conferinţe publice susţinute în cafenele din Bucureşti: „Acuarela Cafe”, „Alandala Cafe”, 

„Annette Cafe”, „Journey Pub” & lanţul de librării Cărtureşti 

 

 

mailto:daniel_meze@yahoo.com
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Domeniu profesional  Autocunoaştere & Dezvoltare personală & ONG 

Experienţă profesională  octombrie 2015 – Prezent 

Post ocupat                                              Director „Editura ARI” – Cărţi de Cabala şi Educaţie Integrală 

Activităţi şi responsabilităţi                    -       Participarea la tâguri de carte şi evenimente: Gaudeamus, Body, Minde & Spirit Festival, 

             Festivalul Internaţional de Carte Transilvania, Librex, etc. 

- Gestionarea relaţiei cu lanţurile de librării Cărtureşti, Diverta, Sedcom Libris 

 

 

Domeniu profesional                            Business 

Experienţă profesională                      Aprilie 2017 – Prezent 

Post ocupat                                             Administrator & Acţionar Unic la „Centrul ARI” SRL-D 

Activităţi şi responsabilităţi                   -       Centrul de Autocunoaştere şi Dezvoltare Personală ARI oferă servicii de consiliere şi 

             ghidare personală & persoane juridice, cursuri de Yoga, Taekwon-do, Educaţie         

             Integrală, Team Building, Alimentaţie Inteligentă, Stil de Viaţă Sănătos, Workshopuri, 

             Mese rotunde şi Homeopatie. 

 

 

Domeniu profesional  Autocunoaştere & Dezvoltare personală & ONG 

Experienţă profesională  mai 2014 – Prezent 

Post ocupat   Profesor / Instructor de Yoga si Taekwon-do 

Activităţi şi responsabilităţi  -     Predarea de asane, tehnici de respiraţie, meditaţie, relaxare, detoxifiere fizică & mentală, 

           alimentaţie inteligenţă & vegetariană, cromoterapie, tantra 

- Consiliere cognitivă, psiho-emoţională, relaţională şi amoroasă 

- Cursuri de Ayurveda & Studiul plantelor indiene 

- Tehnici de arte marţiale pentru începători: autoapărare, luptă 

Nume Angajator   „Attitude Concept” Bucureşti, „FitnessMania” Oradea, „GetFit” Oradea, Zazy Beauty

    Studiu Floreşti, Cluj, Salina Saltera Cluj. 

 

 

Domeniu profesional                            Politică 

Experienţă profesională                       Ianuarie 2016 – iulie 2016 

Post ocupat                                             Preşedinte Partidul Mişcarea Populară filiala Bihor 

Activităţi şi responsabilităţi                   -       Organizarea şi conducerea campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie 2016  

 

 

Domeniu profesional   Politică 

Experienţă profesională                       martie – noiembrie 2014 

Post ocupat   Secretar General al Partidului Mişcarea Populară (PMP) filiala Bihor 

Activităţi şi responsabilităţi  -       Coordonarea şi organizarea partidului la nivelul judeţului Bihor, constituirea de filiale, 

             deplasări în teren, organizare de acţiuni de campanie electorală, constituire de nuclee de 

             organizaţii în cele 101 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Bihor 

- Coordonarea campaniilor electorale ale PMP Bihor la alegerile europarlamentare şi 

prezidenţiale din 2014 

- Organizarea şi suţinerea de conferinţe de presă pe diferite teme politice, administrative, 

economice, civice 

- Realizarea de consiliere politică, marketing şi de strategii de  comunicare pentru membrii 

echipei de conducere de la nivelul filialei PMP Bihor 

- Participarea la emisiuni radio-tv şi acordarea de interviuri în presa scrisă & online 

- Gestionarea bazei de date şi a documentelor filialei PMP Bihor 

- Reprezentarea PMP Bihor în Biroul Electoral Judeţean Bihor la alegerile europarlamentare 

şi prezidenţiale din 2014 

- Selecţia şi introducerea membrilor în secţiile de votare în cele 651 de secţii de votare ale 

judeţului Bihor şi realizarea de instructaje în judeţ pentru pregătirea membrilor în secţii de 

votare 

 

 

Domeniu profesional   Politica & ONG 

Experienţă profesională                       septembrie 2013 - martie 2014 

Post ocupat   Membru al Conducerii Fundaţiei Mişcarea Populară filiala Bihor 

Activităţi şi responsabilităţi  -      Organizarea relaţiei cu mass-media, construcţia şi gestionarea relaţiei cu resursa umană care 

            a stat la baza formării Partidului Mişcarea Populară filiala Bihor 
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Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       septembrie 2013 - martie 2014 

Post ocupat   Realizator de emisiuni la Radio Transilvania Oradea 

    Trustul de Radio Transilvania avea 12 staţii locale în Ardeal cu centrul la Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi   -       Realizarea săptămânală a emisiunii „Atitudinea Civică” 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       august - septembrie 2013 

Post ocupat   Corespondent pe judeţul Bihor al ziarului regional Transilvania Reporter 

Activităţi şi responsabilităţi           -    Participarea la evenimente şi conferinţe publice ale Primăriei Oradea, Consiliul Judeţean 

         Bihor, Prefectura Bihor, Partide Politice, Parlamentari, Servicii Deconcentrate din subordinea 

         Prefecturii şi Ministerelor, Spitale, Inspectorat Şcolar, etc. 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       iunie - septembrie 2013 

Post ocupat   Corespondent pe judeţul Bihor la cotidianul naţional Libertatea 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Marketing & Promo 

Experienţă profesională                       martie 2012 - martie 2013 

Post ocupat Membru în Boardul de conducere al Trustului de presă „Transilvania Media Group” 

patronat de Arpad Paszkany cu sediul la Cluj-Napoca 

Activităţi şi responsabilităţi                    -      Realizarea şi participarea în emisiuni electorale, divertisment, autocunoaştere & dezvoltare 

personală, politică, alimentaţie inteligentă, educaţie sexuală, economie, social, etc. pentru 

posturile Look TV şi Transilvania Live 

- Realizarea de materiale jurnalistice pentru portalul regional de ştiri www.citynews.ro, 

pentru cotidianul regional Transilvania Reporter, Servus Cluj şi Mesagerul de Cluj 

- Realizarea de transmisii în direct pentru Transilvania Live 

- Coordonarea şi inter-relaţionarea angajaţilor şi conducerilor departamentelor de promo, 

marketing şi publicitate 

- Realizarea de mape publicitare cu produsele media ale trustului 

- Realizarea de strategii de marketing şi promo, content emisiuni şi de concepte media noi 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       decembrie 2011 - martie 2012 

Post ocupat Corespondent pe judeţul Bihor pentru Transilvania Live şi www.citynews.ro  

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       ianuarie 2007 – februarie 2012 

Post ocupat Realizator de emisiuni şi Redactor pe domeniul politic-administrativ la Radio Transilvania 

Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi                    -      Realizarea săptămânală a emisiunii „Rotisorul politic” 

-      Participarea la evenimente şi conferinţe publice ale Primăriei Oradea, Consiliul Judeţean 

         Bihor, Prefectura Bihor, Partide Politice, Parlamentari, Servicii Deconcentrate din      

         subordinea Prefecturii şi Ministerelor, Spitale, Inspectorat Şcolar, etc. Culegere de     

         informaţii pentru documentarea ştirilor şi emisiunilor radio 

- Redactarea zilnică de ştiri din domeniul politico-administrativ 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       noiembrie 2008 - aprilie 2009 

Post ocupat   Realizator de emisiuni la TVS (actual Digi 24) Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi                    -      Documentarea, realizarea şi prezentarea emisiunii săptămânale „Rotisorul politic” 

- Moderarea mai multor emisiuni de campanie electorală 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       ianuarie – martie 2009 

http://www.citynews.ro/
http://www.citynews.ro/
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Post ocupat Editorialist al cotidianului „Jurnalul bihorean” 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       martie 2005 – septembrie 2008 

Post ocupat Redactor pe domeniul politic-administrativ la „Gazeta de Oradea” publicaţie care 

aparţinea de „Trustul Gazeta” de la Cluj-Napoca 

Activităţi şi responsabilităţi                    -      Culegerea de informaţii pentru documentarea anchetelor, investigaţiilor, analizelor, 

interviurilor şi editorialelor 

- Participarea la evenimente şi conferinţe publice ale Primăriei Oradea, Consiliul Judeţean 

Bihor, Prefectura Bihor, Partide Politice, Parlamentari, Servicii Deconcentrate din     

subordinea Prefecturii şi Ministerelor, Spitale, Inspectorat Şcolar, etc. 

- Coordonarea reporterilor de la Gazeta de Oradea şi training cu studenţii de la jurnalism ai 

Universităţii din Oradea 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       martie - mai 2008 

Post ocupat Realizator & Producător de emisiuni la TVS (actual Digi 24) Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi                    -      Realizarea şi Producerea unui format inedit de emisiune pe teme de educaţie sexuală: 

„Oradea fără Perdea”  

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       noiembrie 2005 – noiembrie 2007 

Post ocupat Corespondent pe judeţul Bihor al cotidianului naţional „Bursa” 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       ianuarie – mai 2007 

Post ocupat Editorialist şi Redactor pe domeniul politic-administrativ la cotidianul „Jurnalul de 

dimineaţă” din Oradea 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       februarie - martie 2005 

Post ocupat Colaborator al săptămânalului „Impact” editat de Universitatea din Oradea 

 

 

Domeniu profesional   Mass-media & Comunicare 

Experienţă profesională                       anul 2003 

Post ocupat Colaborator al săptămânalului „Informaţia de Vest” din Oradea 

 

Educaţie şi Training 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                            Perioada                      2009 - 2011 

                  Nivel         Master în Psihologie Clinică, Psihoterapie şi Consiliere Psihologică 

                             Instituţie                     Universitatea din Oradea 

 

 

                            Perioada                      2003 - 2007 

                  Nivel         Licenţiat al „Facultăţii de Ştiinţe Juridice”, specializarea „Drept” 

                             Instituţie                     Universitatea din Oradea 

 

 

            Perioada                      2001 - 2005 

Nivel         Licenţiat al „Facultăţii de Ştiinte Politice şi Ştiinţele Comunicării”, specializarea „Ştiinţe 

Politice” 

                             Instituţie                     Universitatea din Oradea 

            

                           Perioada                       2003 – 2005 
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Nivel Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – pentru încadrare în        

învăţământ 

             Instituţie  Universitatea din Oradea  

 

 

            Perioada                       2009 - Prezent 

Multiple cursuri de formare în Cabala, Educaţie Integrală, Yoga, Taekwon-do, autocunoaştere 

& dezvoltare personală urmate în România, Israel, Bulgaria şi Italia. 

 

 

Limbi străine 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Limba maternă                       Româna 

                         

                        Alte limbi  Engleza 

 

                 A înţelege A vorbi A scrie 

     A asculta          A citi      

     Mediu 

 

Începător     Avansat   Mediu 

 

 

Diverse 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Abilităţi sociale şi competenţe              -     Capacitate de comunicare şi relaţionare foarte bună inter-instituţională şi în relaţiile publice 

- Capacitate de luare de deciziilor, de a conduce, hotărâre, eficienţă, dinamism, punctualitate, 

spirit organizatoric, dedicaţie, implicare 100% 

- Marketing & promovare de idei, produse, oameni 

- A preda şi de a ţine conferinţe pe diferite teme 

 

Operare Computer                               -      Posesor al certificatului ECDL complet – Permisul European de Conducere a Computerului 

 

Permis de conducere                             -      Categoria B (dobândit în 2002) 

 

Premii                                                     -      Locul I la Cupa Presei la TIR organizată de Jandarmeria Bihor în 2006 

- Nominalizare la premiul „Tânărul jurnalist al anului 2005”, pe secţiunea „politică”, la 

ediţia a VIII-a, a concursului organizat de către Fundaţia Freedom House România 

- Locul III pe judeţul Bihor la Olimpiada de Religie din februarie 1997 în clasa a VIII-a 

 

Hobby                                                     -      cabala, yoga, istoria, politica, filmele poliţiste & psihologice 


