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Debutul în presă are loc la începutul anilor ’90, printr-o serie de materiale publicate în 

ziarul „Dimineaţa”, dar și în revista „Europa”.  

Absolvent a două facultăţi economice și al masterului de studii europene al Facultăţii 

de filosofie din Bucureşti, a fost editor mass-media al revistei de artă publicitară, media şi PR 

„Concepte”.  

A lucrat ca redactor al publicaţiei „Transporturile Române” („Lupta CFR”) şi editor 

mass-media în cadrul revistei “Universul media” și colaborator al ziarului „Cuvântul 

Libertății” (Craiova) si Radio Romania Tineret.  

Redactor și redactor-șef al săptămânalului „Națiunea” (Europa și Neamul Românesc), 

este şi autor a mai multor cărţi, printre care volumul de pamflete politice „Negustorul de iluzii 

sau tragedia unei neputinţe”, volumul de eseuri şi proză scurtă „Destine”, monografia 

„Renaşterea Ligii Navale Române”, biografia literară „Călător pe ulițele cerului” şi volumul 

de note, reportaje și interviuri „Revolta”. Acesta din urmă cuprinde și filele singurului jurnal 

de front scris de un militar, ca paraşutist al unei unități din Caracal, în timpul evenimentelor 

din decembrie ’89 şi martie 1990.  

În 2012 publică volumul - document „Renăscut din cenușa uitării – între Dacia Felix 

și Leumi Bank” și candidează la Primăria Sectorului 4, pentru locul de primar, din partea 

PNDC (candidat independent pe liste de partid). 

În 2014, publică volumul „Decembrie 89 – Ce a fost, ce rămas...”, iar în 2016 

volumul de publicistică naționalistă, de peste 600 de pagini, „Jos gheara de pe țara mea! 

(manifest pentru națiune)”.  

În 2018, în cadrul Targului de carte Bookfest, lansează primul volum al seriei de 

critică literară, „Cartea cărţilor: recenzii, prefeţe, note de editor”, iar un an mai târziu 

volumul „Centenar, extremă neputință...” 

Este fondatorul Editurii Pampaedia, co-fondator al publicației „Mareșal Ion 

Antonescu”, membru organizator al concursului de artă publicitară „Concepte 99”, 

nominalizator al American Biographical Institute și membru al Societății Ziariștilor din 

România (1994) și UZPR (2017). 

În martie 2011, înființează „Grupul de presă Alcero” și Editura „Națiunea”. 



 

 



 

 

 


