
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAȚII 

PERSONALE 
 

Prenume/Nume Adrian DIACONESCU 

  

EXPERIENȚĂ 

PROFESIONALĂ 
 

Perioada (de la–până la) August 2021 - prezent 

Funcția sau postul ocupat: Director Executiv Tehnic 

Principalele activități și 
responsabilități 

Coordonarea și controlul activităților tehnice derulate la nivelul S.N. Radiocomunicații 
Elaborarea și urmărirea derulării Strategiei Operaționale și de Dezvoltare a 
Radiocom 

 

Coordonarea tehnică a proiectelor majore de infrastructură derulate la nivelul 
Radiocom 
Coordonarea activităților tehnice ce decurg din calitatea de semnatar/acționar al S.N. 
Radiocomunicații la organismele internaționale de comunicații 
 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 

 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Iunie 2018 – August 2021 

Funcţia sau postul ocupat: Director Tehnic la Sucursala București din cadrul RADIOCOM 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi: 

Organizează, coordonează și controlează toate activitățile tehnice și structurile din 
subordine (radio, tv, comuncații electronice, etc.) 
Urmărește utilizarea într-un mod eficient și eficace al resurselor material, financiare și 
umane disponibile 
Asigură, din punct de vedere tehnic, pentru Sucursala București, implementarea 
strategiei RADIOCOM  
Coordonarea implementării proiectelor tehnice majore ale S.N. Radiocomunicații 
(DVB-T2, RR-IP, T-DAB+, DRM30, AoIP, Electroalimentare, etc.) în cadrul 
Sucursalei 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Funcţia sau postul ocupat: Șef Serviciu Strategie Dezvoltare 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi: 

Coordonează definirea și elaborarea Strategiei RADIOCOM 
Monitorizează și controlează gradul de îndeplinire a Strategiei 
Întocmește rapoarte periodice privind Strategia RADIOCOM 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Mai 2015 –Septembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat: Șef Serviciu Management Proiect Tehnic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Coordonarea, monitorizarea si raportarea stadiului implementării, din punct de 
vedere tehnic, a proiectului de trecere la televiziunea terestră digitală (DVB-T2) 

Numele și adresa 
angajatorului 

S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Telecomunicații 



 

Perioada (de la–până la) Ianuarie 2013 – Octombrie 2016 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Membru în Comitetul Director al Studioului Teritorial București FM 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Responsabil cu analiza şi aprobarea documentelor din domeniul tehnic şi 
investiţional elaborate în cadrul Studioul Regional Bucureşti 

Numele și adresa 

angajatorului 
Radio Romania, Strada General Berthelot Street nr.60-62 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Broadcasting 

  

Perioada (de la–până la) Iulie 2012 – April 2015 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Specialist Mentenanță 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Participă la activitățile Biroului Operațiuni pentru îmbunătățirea eficienței și creșterii 
eficacității proceselor derulate în S.N. Radicomunicații, reducerea costurilor, 
identificarea și minimizarea pierderilor în cadrul procesele tehnice. 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Octombrie 2010 – Iulie 2012 

Funcția sau postul 

ocupat 
Director Executiv Tehnic Adjunct/Director Broadcasting  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii sectoarelor de reţele de emiţătoare 
radio şi televiziune 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Iunie 2010 – Octombrie 2010 

Funcția sau postul 

ocupat 
Director Executiv Tehnic 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii din sectoarele de comunicaţii 
electronice, transmisii prin satelit şi din sectoarele de reţele de emiţătoare radio şi 
televiziune 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Mai2009 – Mai2010 

Funcția sau postul 

ocupat 
Şef Unitate Management pentru Direcţii Radiocomunicaţii 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Sortarea, analiza șirezolvarea principalelor probleme ce depăşesc competenţele 
Directorilor Direcţiilor de Radiocomunicaţii 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) Decembrie 2007 –  Aprilie2009 

Funcția sau postul 

ocupat 
Manager Departament Strategie 



Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Elaborarea Strategiei Societăţii şi urmărirea modului de implementare a ei 
Stabilirea metodelor de raportare și monitorizare a stadiului de executție a proiectelor 
cuprinse în Strategia SNR 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Telecomunicații 

 

Perioada (de la–până la) 2001 – 2007 

Funcția sau postul 

ocupat 
Șef Birou Radiodifuziune 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Controlul, urmărirea şi coordonarea activităţii în întregul sectorul radio 

Numele și adresa 

angajatorului 
 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) 2000 - 2001 

Funcția sau postul 

ocupat 
Inginer în cadrul Biroului Radiodifuziune de la Sediului Central al SNR 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) 1998 - 2000 

Funcția sau postul 

ocupat 
Inginer în cadrul Biroului Radiodifuziune din Sucursal București 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

  

Perioada (de la–până la) 1997 - 1998 

Funcția sau postul 

ocupat 
Inginer la Stația Radio Herăstrău din Sucursala București 

Numele și adresa 

angajatorului 
S.N.Radiocomunicaţii, Şos.Olteniţei, nr.103, sect.4, Bucureşti 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 
Telecomunicații 

 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

Perioada (de la–până la) 2017 

Titlul/Calificarea obținută Certificat Profesional 

Domeniul 
studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

-Înțelegerea modului de definire și măsurare a Indicatorilor Cheie de Performanță 
(KPI) 
-Învățarea modului de documentare a KPI și introducerea într-un document standard 
-Stabilirea scopului urmărit de indicatorii cheie de performanță 
-Construirea fișei scorului echilibrat și a tablourilor de bord 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

The KPI Institute 



Perioada (de la–până la) 2011 

Titlul/Calificarea obținută Manager de proiect 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaţionale 

 

-Planificarea, organizarea și coordonarea componentelor unui proiect 
-Îmbunătățirea activităților de management de proiect 
-Utilizarea tehnicilor și metodelor managementului de proiect 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Autoritatea Națională pentru Calificări din Romania 

  

Perioada (de la–până la) 2010-2011 

Titlul/Calificarea obținută Certificat în managementul operațiunilor 

Domeniul studiat/ 
aptitudini ocupaţionale 

 

-Stabilirea poziției companiei în lanțul de valoare 
-Înțelegerea căilor de creștere a valorii pentru deținătorii de interese 
-Analiza proceselor existente, proiectarea și implementarea de noi procese  

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ şi al 
organizaţiei 

profesionale prin care 
s-a realizat formarea 

profesională 

The Open University Business School, curs prezentat în România de CODECS 

  

Perioada (de la–până la) 2009 - 2010 

Titlul/Calificarea obținută 
Diploma Profesionala in Management, prima etapă a programului MBA al The 
Open University Business School 

Domeniul studiat/ 
aptitudini ocupaţionale 

 

-Intelegerea diferitelor perspective in managementul activitatilor si proiectelor 
-O mai buna intelegere a problemelor de management aparute dincolo de cadrul 
organizational si al industriei de profil 
-Utilizarea practica a tehnicilor si metodelor specifice de management 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

The Open University Business School, curs prezentat în România de 
CODECS 

  

Perioada (de la–până la) 2008 - 2009 

Titlul/Calificarea obținută Certificat Profesional in Management 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaţionale 

 

-Acumularea de cunostinte si abilitati de baza necesare unui manager 
-Dezvoltarea unei gandiri independente si a abilitatilor de rezolvare a problemelor 
specifice de management 
-Intelegerea si familiarizarea cu utilizarea tehnicilor si metodelor specifice de 
management 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

The Open University Business School, curs prezentat în România de 
CODECS 

Perioada (de la–până la) 1991 - 1997  

Titlul/Calificarea obținută Inginer licențiat 

  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Universitatea „Politehnica” din 
București 

  

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limbi străine Engleză-Avansat 



  

Aptitudini și 
competențe sociale 

Spirit de echipă, abilitate de adaptare la diferite condiţii de lucru, obţinute ca rezultat 
al cursurilor de management absolvite, a poziţiilor manageriale ocupate şi a 
participării în diverse grupuri de lucru atât în cadrul companiei cât şi în parteneriat cu 
alte companii alături de care am implementat proiecte 

  

Aptitudini și 
competențe 

organizatorice 

-Un foarte dezvoltat simţ al organizării bazat pe cunoaşterea companiei astfel că, din 
poziţia de Director Executiv Tehnic (cu circa 1500 de oameni în subordine), pentru 
eficientizarea activităţii am conceput şi propus o nouă organigramă pentru structurile 
tehnice, organigramă aprobată şi pusă în practică. 

 
-O foarte bună experienţă ca manager de proiect, reyultat al participării în calitate de 
manager de proiect sau în echipe de proiect la proiecte de succes ce au însumat 
peste 150 milioane de USD. În paralel la experienţa practică am adăugat abilităţi 
manageriale prin cursurile de specialitate absolvite. 
 
-Capacități dezvoltate de organizare, control și coordonare a activităților, din cadrul 
proiectelor cu termene scurte de implementare sau care necesită soluții rapide 
 

Aptitudini și competențe 
tehnice 

-Cunoştinţe foarte bune privind modul de întocmire a specificaţiilortehnice pentru 

caietele de sarcini, în special în domeniul echipamentelor de radio şi televiziune 
-Cunoştinţe foarte bune înindicarea soluţiilor tehnice pentru echipamentele de emisie 
radio-tv 
-Cunoștințe în definirea și îmbunătățirea proceselor operaționale tehnice 

  

  

Aptitudini și competențe 
în utilizarea 

calculatorului 

-Foarte bune cunoştinţe în utilizarea calculatorului: 
    -pachetul de programe Windows Office (Word, Excel, Power Point) 
-Microsoft Project 
-Abilitaţi în utilizarea programului ARIS pentru desenarea proceselor 

  

Permis de 
conducere 

Categoria B 

  

Informații suplimentare La cerere 

 


