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CURRICULUM  VITAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 

Nume  

 

 

 

Naţionalitate  

 

 

 

 

DOINA-VIOLETA MICU 

 

 

 

Română 

 
  

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ 
 

 Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
 Tipul de activitate sau sectorul 

 Ocupaţia sau poziţia 
 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perioada 

 

 
Aprilie 2022 - prezent 
SN RADIOCOMUNICAŢII SA, Şoseaua Olteniţei nr. 
103, sector 3, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Manager Departament Broadcasting 
Din 18.04.2022 atribuții Director Executiv Tehnic 
Coordonarea activității din sectorul Broadcasting 
(radiodifuziune, televiziune, design rețele broadcasting) 
Coordonarea activității Direcției Tehnice a SNR pe 
domeniile: broadcasting, monitorizare rețele de date și 
broadcasting, sisteme tehnice de securitate, 
electroalimentare, reglementări și licențe frecvențe. 
Demararea proiectelor de înlocuire a emițătoarelor 
depășite moral și tehnic (5 emițătoare AM, 21 emițătoare 
FM), implementare a unei rețele moderne (AoIP) pentru 
transportul modulației radio la emițătoare, înlocuire a 
grupurilor electrogene uzate fizic și moral pentru 
asigurarea continuității emisiei  
Încadrarea în bugetele aprobate 
 
 
Iunie 2019 – Martie 2022 
Pensionară CAS 
 

 Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
 Tipul de activitate sau sectorul 

 Ocupaţia sau poziţia 
 Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

Martie 2017–Mai 2019 
SN RADIOCOMUNICAŢII SA, Şoseaua Olteniţei nr. 
103, sector 3, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Consilier al Directorului General 
Elaborarea documentației necesare participării la Grupul de 
lucru pentru reluarea implementării televiziunii digitale îin 
România numit prin Memorandum al Guvernului în martie 
2017  
Reluare propuneri de modificări legislative (HG 403/2013 și 
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Lg. 504/2002) pentru facilitarea implementării DVB-T2 
Refacerea studiului de fezabilitate Mux 1 conform noilor 
soluții tehnice și a măriririi numărului de amplasamente 
Încadrarea în bugetele aprobate. 
Participare la Grupul numit prin decizia DG pentru elaborarea 
liniilor strategice 2017-2020, elaborarea draftului de strategie 
pentru implementarea radiodifuziunii digitale în România 
Participare la negocieri contract cu SRTV și SRR 
Participare la seminarii și prezentări 
Elaborare documentații diverse în domeniul tehnic solicitate 
de DG 

 
  

 Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
 Tipul de activitate sau sectorul 

 Ocupaţia sau poziţia 
 Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

Martie 2016–Martie 2017 
SN RADIOCOMUNICAŢII SA, Şoseaua Olteniţei nr. 
103, sector 3, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Sef Serviciu Televiziune 
Coordonarea activității sectorului Televiziune  al SN 
Radiocomunicaţii SA.  
Implementarea rețelei tranzitorii de televiziune digitală 
terestră DVB-T2 prin soluția identificată de upgradare a 
emițătoarelor analogice existente și utilizarea resurselor 
existente. 
Refacerea studiului de fezabilitate Mux 1 conform noilor 
solutii tehnice si a mariririi numarului de amplasamente 
Propuneri de modificari legislative (HG 403/2013 si lg 
504/2002) pentru facilitarea implementarii DVB-T2 
Încadrarea în bugetele aprobate. 

 
  

 Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
 Tipul de activitate sau sectorul 

 Ocupaţia sau poziţia 
 Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

Martie 2015 –Martie 2016 
SN RADIOCOMUNICAŢII SA, Şoseaua Olteniţei nr. 
103, sector 3, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Director Executiv Tehnic 
Organizarea și coordonarea direcției tehnice  a SN 
Radiocomunicaţii SA pe domeniile: transmisii date, 
broadcasting, reţele radiorelee, reţele FO, reţele IP, IP/MPLS, 
reţele voce. Elaborarea proiectelor și coordonarea 
implementării televiziunii digitale terestre din România. 
Implementarea rețelei tranzitorii de televiziune digitală 
terestră DVB-T2 prin soluția identificată de upgradare a 
emițătoarelor analogice existente și utilizarea resurselor 
existente. 
Încadrarea în bugetele aprobate. 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 

 Tipul de activitate sau sectorul 
 Ocupaţia sau poziţia 

2001 – Martie 2015 
SN RADIOCOMUNICAŢII SA, DIRECȚIA TEHNICĂ, 
Şoseaua Olteniţei nr. 103, sector 3, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Șef Serviciu/ Șef birou/ Șef Departament/ Șef Serviciu 
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 Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

Televiziune 
Coordonarea activității sectorului Televiziune  al SN 
Radiocomunicaţii SA. Elaborarea proiectelor de 
modernizare și dezvoltare a rețelelor de radiodifuziune 
FM și televiziune; coordonarea implementării 
modernizării și extinderii rețelelor de radiodifuziune FM 
și televiziune conform proiectelor aprobate; 
implementarea proiectelor pilot de televiziune digitală în 
format DVB-T și radiodifuziune digitală în format T-DAB; 
elaborarea proiectelor și documentațiilor necesare 
pentru obținerea licențelor pentru 3 multiplexe digitale de 
televiziune (DVB-T2);  
Elaborării studiului de fezabilitate, a proiectelor tehnice pe 
amplasament și a caietelor de sarcini tehnice pentru 
implementarea a 3 multiplexe digitale de televiziune digitală 
terestră din România. Întomirea raspunsurilor la reclamații 
privind recepția programelorpublice de televiziune. 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 
 

 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

2000 – 2001 
SN RADIOCOMUNICAȚII SA,  DIRECȚIA TEHNICĂ, 
DEPARTAMENT BROADCASTING, Şoseaua Olteniţei 
nr. 103, sector 3, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Șef Serviciu Control Tehnic de Calitate 
Coordonarea activității centrelor de control din sucursale. 
Efectuarea de măsurători de acoperire cu programe radio și 
TV. Elaborarea răspunsurilor la reclamațiile privind recepția 
programelor radio și TV. 
Întocmirea raportului zilnic general al sectorului de 
broadcasting 
Colaborare cu compartimentele Proiectare din cadrul 
sucursalelor pentru întocmirea proiectelor de dezvoltare 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 

 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

  

 

1991 – 2000 
REGIA AUTONOMĂ DE RADIOCOMUNICAȚII/ SN 
RADIOCOMUNICAȚII SA,  DIRECŢIA DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE  BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 37, 
sector 2, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Șef Serviciu Control Tehnic General 
Dispecerat permanent pentru sectorul de emisie radio-tv 
Întocmirea rapoartelor zilnice privind funcționarea 
rețelelor de radio și TV la nivelul țării 
Efectuarea măsurătorilor de acoperire cu programe radio și 
TV pe teritoriul arondat D.R. București. Întocmirea 
răspunsurilor la reclamațiile din teritoriul arondat DR 
București 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 

septembrie1987 – 1991 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POȘTĂ și 
TELECOMUNICAȚII (DGPTc)/ RomPostTelecom – 
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 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

DIRECŢIA DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE  BUCUREŞTI, 
Calea Victoriei nr. 37, sector 2, Bucureşti 
Radiocomunicaţii 
Inginer Secția Televiziune și Radiodifuziune FM 
Coordonare activitate sector TV-FM în zona județelor 
Tulcea, Buzău, Prahova 
Revizii și intervenții la stații de emisie TV și FM; 
participare la intervenții translatoare TV 
Participare la proiectarea amplasamentelor noi 
translatoare TV 
Participare la efectuare măsurători de acoperire cu programe 
radio FM șiTV pe teritoriul arondat DR București 

 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 

 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

1985 – septembrie 1987 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POȘTĂ și TELECOMUNICAȚII 
(DGPTc – DIRECŢIA DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE  
BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 37, sector 2, Bucureşti – 
Liceul nr. 13 de Poștă și Telecomunicații București 
Învățământ tehnic – Radiocomunicații 
Profesor inginer 
Predare materii tehnice: Măsurători electrice și electronice, 
Noțiuni de electrotehnică, Emițătoare radio-tv la clasele IX-XII 
învățămând de zi și maiștri învățământ seral 
Dirigenție clasa a XII-a 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 
 

 
 Tipul de activitate sau sectorul  

 Ocupaţia sau poziţia 
 Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 
 

1983 – Martie 1984 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POȘTĂ și 
TELECOMUNICAȚII (DGPTc– DIRECŢIA DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE  BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 37, 
sector 2, Bucureşti  
Radiocomunicații 
Şef stație Radio US Urziceni 
Coordonarea activității de emisie, întreținere, intervențiiși 
revizii 
Întocmirea planurilor de tură, foilor de prezență, programarea 
concediilor, gestiunea mijloacelor fixe, întocmirea planurilor 
de aprovizionare, coordonarea activităților zilnice curente 

 
 Perioada 

 Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 

 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

Ianuarie 1982 – Decembrie 1982 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POȘTĂ și 
TELECOMUNICAȚII (DGPTc– DIRECŢIA DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE  BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 37, 
sector 2, Bucureşti  
 
Radiocomunicații 
Şef tură stație TV Mahmudia 
Asigurarea continuității emisiei 
Supravegherea emițătoarelor 
Întreținere, revizii, intervenții la echipamente 
Ridicarea deranjamentelor 
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 Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
 
 
 

 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

septembrie 1981 – Decembrie 1981 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POȘTĂ și 
TELECOMUNICAȚII (DGPTc– DIRECŢIA DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE  BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 37, 
sector 2, Bucureşti  
 
Radiocomunicații 
Inginer stagiar stația TV-RR Tulcea 
Asigurarea continuității emisiei 
Supravegherea echipamentelor RR si TV 
Întreținere, revizii, intervenții la echipamente 
Ridicarea deranjamentelor  
 

ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE 
 

 

 Perioada 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
 

 Tipul de activitate sau sectorul  
 Ocupaţia sau poziţia 

 Activităţile principale şi 
responsabilităţile deţinute 

 

 

 

 

 

 

1998-2014 
SN RADIOCOMUNICAŢII SA, Şoseaua Olteniţei nr. 
103, sector 3, Bucureşti– Centrul de Pregătire în 
Radiocomunicații Tâncăbeşti 
Radiocomunicații 
Lector 
Instruire în domeniile Noțiuni de Televiziune digitală 
Măsurarea semnalelor radio-tv analogice 
 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  
 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate  

 

August 2013 
LStelcom – Germania 
 
Planning of DVB-T2 Broadcast Networks with 
CHIRplus_BC 
 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate  

 

Iulie 2011 
Exelo Training & Development SRL 
 
Leadership și Schimbare 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate  

 

Ianuarie 2011 
Centrul de Perfecționare Tâncăbești 
 
Formatori – Metode și tehnici de formare 



6 / 8 

 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate  

 

Noiembrie 2009 
LStelcom – Germania 
 
DTT Planning 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate  

 

Decembrie 2008 
LStelcom – Germania 
 
Migration from analogue to digital terrestrial TV and 
national frequency plan 
 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate  

 

Mai 2007 
Rohde&Schwarz Germania 
 
Data Transmission over Digital Video Broadcasting 
(DVB) with R&S DTV Data Inserter DIP010 
 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

Martie 2007 
LStelcom – Germania 
 
Broadcast Planning Basic (FM/TV, DAB/DVB),  
Broadcast Planning Advanced (FM/TV, DAB/DVB), 
Introduction to DVB-H 
 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Februarie 2006 
Centrul de Perfecționare Tâncăbești 
 
Managementul Proiectelor 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Iunie – iulie 2005 
Harris Broadcast USA 
 
Atlas Analogue Transmitter Education Program 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Aprilie 2005 
Rohde&Schwarz Germania 
 
NV7000 – DVB-T Training 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Noiembrie 2003 
EBU – SRTV 
 
Planificarea frecvențelor pentru emisia digitală 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Februarie 2001 
Centrul de Perfecționare Tâncăbești 
 
Radiodifuziune digitală AM, Transmisii de date prin 
traiectoriile ionizate ale meteoriților 
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 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Ianuarie 2001 
Centrul de Perfecționare Tâncăbești 
 
Microinformatica – Access 97 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Iunie 2000 
TUV Rheinland International Koln – Reprezentanța din 
România 
Auditori interni pentru sistemele calității 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Mai 2000 
Institutul Kathrein 
 
Inginerul Manager 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Februarie 2000 
Leonardo da Vinci Programmes 
 
Trainer Skills in Radio Telecommunications 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

Noiembrie 1999 
Centrul de Perfecționare Tâncăbești 
 
Radiodifuziune digitală în AM 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 

1976 – 1981 
Institutul Politehnic București, Facultatea de Electronică 
și Telecomunicații 
Inginer electronist 

 Perioada 
 Numele şi tipul de organizaţie care 

asigură educaţia şi formarea 
 Titlul calificării acordate 

 
 

1972 – 1976 
Liceul teoretic bilingv română-engleză „C.A. Rosetti” 
București 
Bacalaureat 
 
 
 

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE 
PERSONALE 

 
LIMBA MATERNĂ 
 

ALTE LIMBI 
 

 Abilităţi pentru citit 
 Abilităţi pentru scris 
 Abilităţi pentru vorbit 

 
 
 

 
 
 
Româna 
 
Engleza 
 
f. bine 
f. bine 
f. bine 
 
Franceza 
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 Abilităţi pentru citit 
 Abilităţi pentru scris 
 Abilităţi pentru vorbit 

 

Bine 
Bine 
Suficient 
 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE 

 

 Abilități în conducerea, coordonarea și organizarea 
echipelor mari de persoane.  
 Capacitate de analiză şi de identificare soluţii pentru 

atingerea obiectivelor 
 Adaptarea la schimbări, inițiativă, perseverență și 

motivare 
 Lucru în echipă 
 Lucru în condiții de stress 

 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 
 

 Broadcasting – emiţătoare analogice/digitale: radio 
AM/UUS/US,  TV; 
 Radiorelee – analogice şi digitale pentru transmiterea 

modulației; 

 Microsoft Office 
 CHIRplus_BC – design rețele broadcasting 

 
 

PERMIS DE CONDUCERE 
 

 Categoria B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
 

 La cerere 

         


