Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Cetăţenie

Cornea Raico
română

Nationalitate

sârbă

Data naşterii

25.07.1969

Sex

masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

2007- 2017
Membru Consiliu de Administraţie al SRTv
Reprezentarea minorităţilor naţionale din România în cadrul Postului Public de Televiziune
Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobantilor nr.191, sector 1, Bucuresti
Management în mass-media
2017- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator cu atributii de director Departament TVR 1

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonarea si reprezentarea principalului canal al TVR

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1995, 2014
Politolog diplomat în jurnalism şi informare
Doctor în filologie-comunicare
Politologie, jurnalism - ştiinţe ale comunicării, PR, management mass-media
Facultatea de Ştiinţe Politice, secţia Jurnalism şi informare, Belgrad, Serbia (1995)
Universitatea de Vest Timișoara (2014)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine
Autoevaluare

sârbă

1. croată, 2. rusă, 3. engleză
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba

1

C1

1

C1

1

C1

1

C1

1

C1

Limba

2

C1

2

C1

2

C1

2

C1

2

C1

Limba

3

B2

3

B2

3

A2

3

A1

3

A1

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în televiziune.
O bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a studiilor şi a experienţei.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Leadership în mass-media, spirit organizatoric, experienţă a managementului de proiect.

O bună cunoaştere a proceselor din mass-media și a problematicii minorităților naționale din
România.
O foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™, cunoştinţe ale aplicaţiilor de grafică și
montaj pe calculator.
Autor a cinci volume (reportaj, analiză, beletristică), design (machetare, sigle, logo-uri etc.).
Montaj audio/video, grafică, managment de proiecte
Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Autor a peste 500 de reportaje TV, 700 de emisiuni TV (zilnice și săptămânale), coautor al filmului

"Peisaj dupa embargou", laureat al premiului APTR (1997), autor al filmelor documentare: ”Sârbii din
România”, ”Ucrainenii din Banat”, ”Dobrogea multiculturală”, ”Timișoara, o Europă în miniatură”,
”Timișul, splendoarea diversității etnice”, ”Banatul multicultural”, ”Evreii din Arad – 300 de ani” etc.
1993-2000 corespondent de război al TVR în fosta Iugoslavie
1997-2005 realizator și producător emisiuni TV la TVR Timișoara: emisiuni realizate:”Orizonturi
sârbești” - în limba sârbă, ”Magazin 4/2”, ”Omul zilei”, ”Jurnal intercultural”, ”La limită” etc.
2005-2006 - redactor șef Redacția Știri TVR Timișoara
Din 2011 – videojurnalist TVR - Redacția Alte Minorități București
2014 – 2018 director media la Uniunea Sârbilor din România
2016 – fondator al Uniunii Jurnaliștilor din Mass-media Minorităților Etnice (UJMME), președinte
UJMME din mai 2017.

Anexe Atestat de studii superioare de lunga durată

Diploma de absolvire a Academiei Internationala de Jurnalism, Olof Palme International Center &
European House - Budapesta/Stockholm (2001)
Diploma de absolvire Seminar News/Management, Sinaia (2005)
Certificat Managementul ciclului de proiect. Politici și programe europene pentru cultură – Institutul
Intercultural Timișoara (2014)
Diplomă doctor Universitatea de Vest Timișoara (2014)

