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Informaţii personale 

 

Prenume/Nume 

Data naşterii 

Nationalitate 

 

 

Experienţa profesională 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi  

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada  
 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi  

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi  

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi 

 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi  

 

Perioada 

 

 

RADU-BOGDAN HERJEU 

11.05.1970 

ROMANA 

 

 
 

 

 Membru în CA al Societății Române de Radiodifuziune 

noi. 2021 - prezent 

 

 Expert armonizare legislativă la Publivol Creativ S.A.  

evaluarea activității stațiilor TV și radio prin prisma legislației audiovizualului 

aug. 2021 - prezent 

 

 Analist-comentator politic și social la Metropola TV 

aug. 2021 - prezent 

 

 Membru titular al Consiliului Națíonal al Audiovizualului 

febr. 2015 – febr. 2021 

 

 Editor-prezentator ştiri la RTV 

sep. 2011 – apr. 2014 

 

 Editor-prezentator ştiri la B1 TV 

mar. – sept. 2011 

 

  Editor in chief revista corporate Seat Magazine 

2006 - 2007   

 

 Editor-prezentator ştiri la Naţional TV 

mar. 2005 - mar. 2006 

 

 Realizator emisiuni la Alpha TV 

realizare şi moderare Zona Liberă (talk-show politic, social şi cultural) 

sept. - dec. 2004 

  

 Editor-prezentator ştiri Antena 1 

editare şi prezentare ştiri la Observatorul principal 

febr. 1994 - febr. 2000 

 

 Realizator emisiuni la Antena 1 

realizare şi moderare peste 600 de emisiuni: talk-show-uri politice, culturale, 

sociale, economice, electorale, documentare istorice, culturale si geografice 

sept. 1994 – noi. 2003 

 

 Realizator emisiuni Radio Romantic 

realizare emisiune Nouă ne pasă (talk-show pe teme diverse, în direct cu 

ascultătorii) 

sept. 1994 – dec. 1998 
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Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Perioada 

 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Numele instituţiei  

 

Perioada 

Numele instituţiei  

 

Perioada 

Numele instituţiei  

 

 

Burse de specializare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate didactică  

 

 

 

 

Activitate literară 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Publicist-comentator la Jurnalul Naţional 

mai – sept. 2001 

 

 Prezentator de ştiri şi redactor ştiri externe la Radio Total 

oct. 1993 - febr. 1994 

 

 reporter Curierul National 

mar. - iun. 1992 

 

 

 

 

1989-1992 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie 

 

1984-1988 

Liceul de matematică-fizică nr. 3 

 

1976-1984 

Şcoala generală nr. 86 

 

 

o bursă de studiu la Universitatea Dante Alighieri din Regio Calabria - Italia 

(studii filologice şi despre cultura italiana şi universala) – sept. - dec.1991 şi iun. 

1992 – aug. 1993 

o bursă de documentare acordata de National House (USA) la Praga şi Budapesta 

- 30 noi. - 12 dec. 1997 

o bursă de studiu acordată de Freedom Forum Organization (USA) – cursuri la 

Colegiul de Jurnalism al Universității Boston şi practică la 4 posturi de 

televiziune americane - ian. - mai 1998 

o bursă de documentare oferită de Comisia Europeană la Maastricht şi Bruxelles 

- 20-27 sept. 1999 

o bursă de documentare la Londra oferitã de Asociaţia Britanicã pentru Europa 

Centralã şi de Est - 24-31 iun. 2000 

 

 

Lector universitar la Facultatea de jurnalism-filosofie din cadrul Universitatii 

Spiru Haret. Am susţinut 2 cursuri anuale: Tehnici de propagandă, manipulare şi 

persuasiune în televiziune şi Televiziune, cultură şi societate  - 1999-2003 

 

 

o Volumul de poezii „Clepsidra mea de pasi” - 21 dec. 1997 

o Volumul de dramaturgie „Jocul de-a fericirea“ – 30 oct. 1999 

o Volumul de poezii „Despietrificarea“ – 19 dec. 1999 

o Volumul de analizã a televiziunii „Oglinda mişcătoare“ – iun. 2000 

o Volumul de interviuri şi publicistică „Printre rânduri”- 29 sept. 2001 

o Volumul de poezii „Rămăşiţe de tinereţe” – 13 apr. 2002 

o Volumul de dramaturgie „Păstrătorul” – iun. 2005 

o Volumul de poezii „Să spui morţii noapte bună” – ian. 2006 

o Volumul cu piesa „Autorul” – mar. 2006 
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Activitate dramaturgică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi 

extraprofesionale 

Premii şi distincţii 

o premiera piesei Autorul - Teatrul de Vest din Reșița – ian. 2013 

o premiera piesei Autorul - Teatrul I.D. Sîrbu din Petroșani – noi. 2013 

o premiera piesei Autorul - Teatrul Ariel din Râmnicu Vâlcea – oct. 2017 

o premiera piesei Viața e în direct doar aici - Teatrul I.D. Sîrbu din Petroșani – 

ian. 2017 

o premiera piesei Autorul - Teatrul V.I. Popa din Bârlad – feb. 2019 

o premiera piesei Viața e în direct... - Teatrul Bacovia din Bacău – oct. 2019 

o premiera piesei B.O.P. - Teatrul Alexandru Davila din Pitești – noi. 2019 

 

 

o membru al Uniunii Scriitorilor din România 

o membru al Clubului Nouă ne Pasă! (ONG cultural pentru tineri) 

o organizator al Festivalului naţional de arte pentru liceeni - LicArt 

o Distincţia Culturală acordată de Academia Română – 15 ianuarie 2001 

o Nominalizare-premiere a piesei Păstrătorul la concursul Camil Petrescu, 

organizat de Ministerul Culturii în 2001 

o Nominalizare a piesei Autorul la Concursul Naţional de Dramaturgie, 

organizat de Ministerul Culturii în 2005 

o Premiul 2 la Concursul naţional de teatru de Comedie în 2006 

o Premiul Opera Prima – Nichita Stănescu pentru volumul Să spui morţii 

noapte bună, în 2006 
 


