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   PhD. DIANA MEȚIU 
   Doctor în Artele Vizuale 

   Realizator TV 

   Producător Radio 

   Profesor la Facultatea de Cinematografie 

   Autor / Scriitor 

   Redactor Șef / Director Editorial 

   Laureat Femei de Afaceri  

 
 

„For more than 25 years, Diana Metiu has perfected her mastery like a skilled artist, helping 

people over sculpt life strategies that have expanded their imagination of what is creatively 

possible. Those who had the privilege of meeting her or hearing her speak can attest to the 

professionalism and elegance of all topics, subjects, themes, and projects in which Diana was 

deeply involved. Therefore, it is no coincidence that Diana Metiu is widely regarded as one of 

the most influential thinkers and character shapers we have. Diana authored countless TV 

shows, audio programs, books, and magazines articles, helping to motivate and shape an 

entire generation of personal-development trainers, hundreds of executives from Europe and 

North America's corporations, and thousands of achievers worldwide.”   (Berny Dohrman, 

Founder CEO SPACE, Las Vegas) 

 

EXPERTIZA PROFESIONALĂ 
 

2016 – prezent Realizatorul TV al emisiunii „Ce nu știm că nu știm” 

2015 – prezent Producătorul Radio al emisiunii „Născuți Creativi” 

2014 – prezent Profesor Universitar al Facultății de Cinematografie – Media 

2013 – prezent Doctor în Artele Vizuale 

2004 – prezent Fondator „Știință – Inovație – Spiritualitate” - ong. 

2003 – prezent Fondator „DMI – PR EVENTS MEDIA” - comp. 

1994 – prezent Critic de artă „CONTEMPORANUL”, „HIPERKINO”, „ARHITECTURA” 

2013 – 2019  Producător Festivalurile Cinematografice ale UARF - Uniunea 

Autorilor și Realizatorilor de Film 

2002 – 2003  Director Marketing „SAHIA FILM” 

2000 – 2002  Director Editorial „LIFE SPORT” 

1997 – 2000  Redactor Șef „UNICA” 

1995 – 1997  Editor de Artă „ZIUA” 

1993 – 1995  Editor de Cultură „CUVÂNTUL” 

1991 – 1993  Restaurator sculptură „MUZEUL SATULUI” 

1990 – 1991  Grafician „FREE MIND ADVERTISING” 
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PROFESOR UNIVERSITAR 
 

La anii I, II, III și Master, pentru următoarele discipline: 

 New Media 

 Producția cinematografică 

 Tehnicile de manipulare în film și TV 

 Analiza plastică a imaginii teatrale și cinematografice 

 Comunicarea verbală și nonverbală în arta actorului 

 Estetica filmului 

 Dezvoltarea creativității 

 Analiza plastică în artele vizuale 

 Istoria artei 

 Istoria costumului 

 Compoziția culorii în artele vizuale 

 Limbajul plastic 

 Banqueting – Organizarea de evenimente 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ÎN MEDIA 
 

 Director General - “Gala Premiilor de Excelență Cinematografică” – UARF 

 Director Cinematografie - Festivalul “Sighișoara Medievală” 

 Director Media - Festivalul de Muzică Veche “Early Music” 

 Director Media - Congresul Numerologilor din România 

 Președintele juriului - Festivalul de Film “Future Movies” Galați 

 Președintele juriului - Festivalul de Film “Trei culori – o singură ființă” Chișinău 

 Președintele juriului - Festivalul de Film “ Mari scriitori, mari ecranizări” Chișinău 

 Organizator - Festivalul de Film Studențesc  "Hyperion StudFest" 

 Membru al juriului - Festivalul de Film Românesc Constanța 

 Producător film  “Metamorfoze”   regia: Lucian Petcu 

 Scenograf film  “Kandy”    regia: Mariana Pachiș 

 Director casting  “Margo – iubire de cartier”  regia: Ioan Cărmăzan 

 Pictor de costume  “Margo – iubire de cartier”  regia: Ioan Cărmăzan 

“O secundă de viață”  regia: Ioan Cărmăzan 

“Nunta”    regia: Deian Cărmăzan 

 Rubrică de evenimente la emisiunea “Neatza” de la Antena1 

 Co-prezentator la emisiunea “Business Matinal” de la Canal33 

 Invitat permanent la emisiunea “Femeia Conduce” de la Euforia TV 

 Multiple apariții media ca expert în artele vizuale (ex. TVR, Prima TV, Canal D, B1TV, 

Metropola, 6TV) 

 Participări New Media ca specialist în comunicare (ex. dōTERRA, Podcast365, Devii 

Conștient, Infinit TV, Radio PUNCT, URSUS Radio) 

 Director de creație spoturi audio/video 

 Organizator de spectacole și evenimente media 

 Producător concursuri televizate, unice și originale (ex. „Nunta Unica”, „Miss Unica”, 

„Automărțișor”, „Molière în Cartier”, „Miss Tourism World”, „Serbarea Vinului”) 

 



DIANA MEȚIU – PROFESOR DOCTOR ÎN ARTELE VIZUALE 
 

CONTACT:          TEL: +040 744 552 446          WEB: dianametiu.com          FB/MESS: dianametiu 

P
a
g
e
3
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ÎN COMUNICARE 
 

 Campanii de publicitate – creație, producție, ATL, BTL (ex. BSR EUROPE) 

 Manuale de identitate de brand (ex. RAMGLOBAL GROUP, ROMCANADA) 

 Creații outdoor/indoor (ex. SOCAR, DAKONA PROPERTIES, CONCORDE GRUPPE) 

 Layout-uri pentru tipar (ex. ROMANIAN GREEN BULDING COUNCIL) 

 Fotografie publicitară (ex. ETOILES, COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI) 

 Prezentări comerciale pentru companii (ex. PANASONIC, ABLON, TAGOR) 

 Consiliere de imagine – persoane publice și companii (ex. FLORIN CĂLINESCU, F64) 

 Proiecte de design interior (showroom-uri și apartamente concept) pentru marii 

dezvoltatori imobiliari (ex. ADAMA, KARTELL, ASKAR CAPITAL, GLL PARTNERS) 

 Organizarea de târguri și expoziții (ex. REMAX, TIMON, ALINSO GROUP) 

 Vernisaje de artă (ex. L'UNION DES FRANÇAIS À L'ETRANGER, ART BAKU, INNOVA) 

 Prezentări de modă (ex. CĂTĂLIN BOTEZATU, GUESS, ELITE FASHION, ESCADA) 

 Lansări de carte (ex. Ed. UNIVERSITARĂ, Ed. LITERA, Ed. NEMIRA, Ed. FORYOU) 

 Mese rotunde (ex. ECOFOCUS, WOMEN IN FAST TRACK, HRB EXPERT) 

 Prezentări și lansări de produse (ex. ROYAL DIAMONDS, DÉESSE COSMETICS) 

 Conferințe de specialitate (ex. PULLMAN, MARRIOTT, PALATUL ȘTIRBEY) 

 

AUTOR 
 

 MANUAL UNIVERSITAR  „Comunicarea prin mijloace plastice” 

ARTĂ     „De la banal la artă” 

     „Fine Art Photography” 

COMUNICARE   „Scurtătura spre fericire” 

MODĂ     „Cum să arăt bine” 

CREATIVITATE   „Antrenamentele de emisferă cerebrală dreaptă” 

     „Mandala magică” 

DEZVOLTARE PERSONALĂ  „O 9 Ființă” 

     „Coaching și Auto-Coaching” 

     „Proiectul personal” 

FEMINITATE    „Preoteasa urbană” 

     „Cum să fii Sânziană” 

COMUNICARE   „Inspirăm audiența” 

     „Imaginea care mă vinde” 

MANIPULARE   „Manualul de utilizare a bărbatului” 

NUMEROLOGIE   „Cele mai relevante informații numerologice” 

„Relațiile numerologice” 

„Bunăstarea numerologică” 

„Karma și Dharma numerologică” 

„Soarta și Destinul” 

„Numerologia Avansaților” 

„Adevărurile ascunse în numele tău” 

„Psihonumerocosmogramele”  

„Numerologia și managementul firmelor” 

„Agenda personală” 
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ARTICOLE    „Filmele anunță ce vom trăi” 

„Desenată din linii și puncte” 

     „The Gloden Ratio, from the oldest to the newest arts” 

     „Phi și estetica filmului” 

      „Filmele homoerotice în cultura noastră” 

      „Moda de la deprindere la artă” 

      „Mai multă afecțiune pentru actor” 

      „Nichita cu viii și cu morții laolaltă” 

      „Pânzele freatice ale lui Sorin Dumitrescu” 

      „Teatrul nu face concesii prostului gust” 

      „Scrisori inedite - Ștefan Luchian” 

„Umbrele frumuseții” 

„Sub semnul iubirii” 

„Alegere dificilă” 

„Puterea din noi” 

„Pregătiri de ființă” 

„Sublimul” 

„Echilibrul jumătăților” 

„Morminte de dragoste” 

„Între văzut și nevăzut” 

„Un vis fără opreliști” 

 

STUDII 
 

2013 Doctorat în Artele Vizuale   Universitatea Naţională de Artă 

cu lucrarea „Trash Art - Folosirea materialelor reciclabile în artele vizuale” 

2011 MBA în Managementul Performanței CBC România 

cu lucrarea „Tehnicile avansate de coaching pentru directorii generali” 

2008 MBA în Marketing și Comunicare  CEO Space International USA 

cu lucrarea „How to get any man to do what you want in a Male-Dominated work world” 

1995 Licența în Muzeologie   Universitatea "Lucian Blaga" 

cu lucrarea „Tehnicile de cercetare și conservare a patrimoniului arheologic și muzeal” 

1991 Licența în Conservare-Restaurare  Facultatea de Arhitectură 

cu lucrarea „Restaurarea unei porți împărătești de altar dintr-o biserică maramureșeană” 

 1988-1991 Desen / Pictură / Modelaj / Sculptură în atelierele pictorului Gheorghe 

Bucătaru și sculptorilor Pavel Bucur și Alexandru Deacu 

 

PREMII 
 

Premiul “Business Woman” cel mai bun management într-o companie de PR 

Premiul “Professional Service Supplier of the Year” 

Premiul “Cea mai vândută revistă pentru femei din Romania” 

Premiul pentru Redactor Șef “Cel mai bun conținut editorial al unei reviste glossy” 

Premiul pentru Redactor Șef “Cel mai bun editorial de modă” 

Premiul “Cel mai original Concurs de Miss” (difuzat integral în prime time) 
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Premiul “Cel mai original spectacol TV” - “Șapte nunți într-una” (televizat pe 

postul național) 

Premiul “Cea mai originală ședință foto” (cu public) 

 

ACTIVITATEA NON PROFIT 
 

În calitatea de Maestru Numerolog cu recunoaștere internațională în Canada, Statele 

Unite, Mexic, Marea Britanie, Suedia, Franța, Belgia, Olanda, Germania, Spania, Austria, 

Italia, Elveția, Malta, Grecia, Cipru, Cehia, Croația, Rusia, China, Egipt, Mali, Israel și 

Emiratele Arabe, sunt directorul de dezvoltare al Asociației Numerologilor din România. 

 

În calitatea de Membru Fondator al asociației "FEMEI în ASCENSIUNE RAPIDĂ" România, 

reprezentanța "WOMEN in FAST TRACK" SUA, am inițiat relațiile internaționale între 

femeile de succes rapid. 

 

În calitatea de Organizator al Evenimentelor Publice am creat parteneriate cu: 

o Bob Procter 

o Paul Martinelli 

o Berharnd Dohrman 

o SOS – Satele Copiilor 

o Young Gold Fish 

o Fundația DOR 

o Asociația Concordia 

o Primăria Sectorului 2 București 

o Spitalul Marie Curie 

 

În calitatea de Membru Donator susțin permanent activitatea de recuperare a copiilor 

defavorizați, prin Asociația SALVAȚI COPIII, precum și activitatea de promovare a 

culturii românești pe plan internațional, prin Consiliul Mondial Român. 

 

ABILITĂȚILE 
  (pentru expresivitate, rog a fi acceptate în limba engleză) 

 

- productivity counselor - digital detox therapist - curiosity & creativity tutor 

- talent skills sherpa  - life coach   - breaking patterns advisor  

- skype staging guide  - behavior consultant - family support motivator 

- interpersonal interaction strategist   - business problems solver 

- urban communication channels educator 

- quantified self personal trainer (body, mind & soul) 

- emotional intelligence architect (verbal and nonverbal emotional expressions) 

- visual perceptions of human relationships specialist 

- rhetoric of nonverbal languages professor 

- personal naming & branding analyst 

 

 
-//- 


