
 

  
 

 

 

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

Nume şi Prenume  Doina Gradea 

 

         Naţionalitate 

 

Română 

 

 

 
 

Experienţă 

Profesională       

Preşedinte - Director General SRTV  

martie 2018 - prezent 

Numire prin votul majoritatii Parlamentului Romaniei.  

Decizie publicata in Monitorul Oficial din 28 martie 2017. 

 

Director General Interimar SRTV  

Septembrie 2017 – martie 2018 

Numire prin votul majoritatii Parlamentului Romaniei.  

Decizie publicata in Monitorul Oficial din 29 septembrie 2017. 

 

Membru al Consiliului de Administratie al SRTV   

Martie 2016 – Septembrie 2017 

 

Manager de Proiect SRTV  Departamentul Online  

Mai 2016 – Septembrie 2017  

Din Septembrie 2017 Manager de Proiect Departamentul Resurse Umane 

SRTV. 

 

Consultant SRTV  

Ianuarie – martie 2016  

Pentru Evaluarea activitatii Directiei de Stiri si propuneri privind un nou model de 

functionare, operational in vederea optimizarii si eficientizarii activitatii Directiei. 

 

Director executiv PRO TV International  

1 septembrie 2004 – 5 martie 2014 

PRO TV International este parte a companiei PRO TV S.A. care mai include 

canalele: PRO TV, ACASA, ACASA Gold, PRO CINEMA, SPORT. RO, MTV 

Romania si reteaua radio PRO FM. PRO TV International singurul canal privat din 

Romania conceput si distribuit special pentru romanii care traiesc si locuiesc in afara 

tarii.  

 

Director Corporate Affairs PRO TV SA si Grupul MEDIAPRO  
1998-2004  

Responsabil cu activitatea Departamentelor Comunicare, Legal, Marketing si Resurse 

Umane ale companiei. Responsabil cu Comunicarea companiei cu institutiile de stat, 

cu partenerii de afaceri, precum si cu actionarii companiei.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Producator executiv evenimente Outdoor – Revelionul PRO TV din Piata 

Revolutiei  

2001 – 2004 

 

Vicepresedinte executiv Fundatia PRO de la infiintare (1998) pana in anul 2004.   

 

Fundatia PRO a fost o organizatie non profit care a derulat proiecte majore in 

invatamantul romanesc, cultura si cercetare proiecte adresate tinerilor supradotati – 

Colegiul PRO - , invatamantului superior din domeniul jurnalismului si 

cinematografiei – Universitatea MEDIA, dar si in cercetare – Institutul PRO – si 

cultura – Editura PRO. Membru al Senatului Universitatii MEDIA pana in anul 2004. 

 

Membru fondator al Mediapro Management şi acţionar până în 2005. 

 

Manager de proiect lansare statia PRO TV Timisoara  - 2001 

 

Asistent Director General PRO TV si Grupul MEDIAPRO  
1995-1998  

Responsabil cu relatia Directorului General si actionarii companiei, partenerii de 

afaceri, precum si cu relatia cu angajatii companiei. 

 

Secretar general de redacţie Canalul de Ştiri - CANAL 31 
1994-1995 

Responsabil cu supervizarea si organizarea activitatii Departamentului de Stiri al 

Canal 31  

  

Editor Sef Adjunct MEDIAFAX – Sefa Departamentului Stiri Economice  
1993-1994  

Responsabil cu supervizarea si organizarea activitatii Departamentului de Stiri 

Economice al agentiei de presa MEDIAFAX. 

 

Colaborator la Radio PRO FM – realizator de program saptamanal de stiri 

economice  

1993-1994 

 

Reporter MEDIAFAX – Stiri Economice  
1992-1993  

Acreditat la Guvern, Ministerul Industriilor, Ministerul Comunicatiilor. 

 

 

 

       Educatie si training 

 

1988-1993  

Academia de Studii Economice Bucuresti  
Facultatea de Economia Industriei si Agriculturii – Specializarea Economia Agrara si 

a Industriei Alimentare  

  

 Liceul de Matematica Fizica Mihai Viteazul Slobozia – Ialomita 

 
 

Abilitati si  competente 

 

Limbi straine Engleza – avansat (scris, vorbit) 

Franceza – avansat  (scris, vorbit) 



 
 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale 

 

 

In pozitia de Director executiv al PRO TV International  (2004-1014) am obtinut in 

fiecare an rezultate financiare pozitive (profit) peste bugetul aprobat de companie. 

 

Datorita succesului avut ca director PRO TV International am fost invitata de 

nenumarate ori la Bruxelles la Comisia Europeana, in calitate de invitata pentru a face 

diverse prezentari ale PRO TV International ca si model de succes al unui canal etnic 

european. 

 

Din punct de vedere al distributiei, PRO TV International a fost recunoscut oficial ca al 

2-lea canal din Europa, dupa Channel One din Rusia. 

 

In termeni de business, de rezultate financiare, PRO TV International a fost in perioada 

2010-2014 canalul de televiziune din Romania cu cea mai mare margine de profit net 

(media: cca 60%) 

 

Excelente calitati pentru lucru in echipa, pentru  selectare profesionisti in vederea  

conducerii si organizarii echipe mici, medii si mari. In calitate de Corporate Affairs 

Director MEDIAPRO si PRO TV am condus si organizat echipe de sute de oameni. 

 

Capabila sa deleg responsabilitati pentru a motiva echipa cu care lucrez. 

 

Excelenta cunoastere a pietei distribuitorilor din Europa, America de Nord si Israel 

(CATV, DTH, DTT, streaming online). 

 

Cunoastere excelenta a mapingului comunitatilor romanesti din lume si o buna relatie 

cu toti leaderii asociatiilor romanesti si a reprezentantilor mass-media. 

 

Calitati de leadership. 

 

Experienta de 25 de ani in mass-media din Romania, cunoasterea aprofundata a 

business-ului mass media (televiziune, radio, dar si presa scrisa, online). 

 

Experienta de 23 de ani in special in domeniul televiziunii, a managementuluid e 

televiziune la cel mai inalt nivel, intr-o companie multinationala cotata la New York 

Stock Exchange (Central European Media Enterprises). 

 

Excelente calitati in a aplana conflicte, in a rezolva conflicte de munca, intre actionari, 

management si terti.  

 

Excelenta cunoastere a legislatiei in domeniul media – in special Televiziune. 

 

O foarte buna cunoastere a migratiei romanilor, a comunitatilor de romani din 

Europa si din lume, a organizatiilor romanilor din afara tarii si a mass media 

dedicata romanilor de peste hotare. 

 

 

Competenţe 

informatice 

 

Cunoastere avansata a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

etc.) si Apple. 

 

 

Pasiuni  

 

Sport, lectura, muzica, filme 

 

Permis Conducere Categoria B  

  



 

 

 

 

Cursuri periodice de Ledearship, Management Organizational, Management al Resurselor Umane, Vanzari, 

Contabilitate si Management Financiar USGAAP, Engleza avansata in mediul de afaceri. 

 

Public speaker pe teme de comunicare – organizate de asociatii si companii de profil. 

 

 

Membru titular UCIN (Uniunea Cineastilor din Romania), sectiunea Producator TV. Membru al Biroului executiv al 

Asociatiei Producatorilor din Cinema si Televiziune. 

 

 

Curs de Trainer – certificat de Formator eliberat de EXTREME TRAINING, acreditat de ANC 

 

Curs de Manager de Proiect – EXTREME TRAINING, acreditat de ANC 

 

Un an de doctorat in Managementul Resurselor Umane din Mass Media , coordonat de prof univ dr Viorel Lefter – 

cursuri intrerupte. 

 


