Informaţii personale
Nume/Prenume

Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Cristian Vaileanu

Românā
18.08.1969
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Martie 2018-prezent
Coordonator cu atributii de Producător General
Coordonator cu atributii de Director Directia Studiouri Centrale

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Societatea Română de Televiziune
Calea Dorobantilor nr 191

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Mass media

01.11.2017-03.2018
Coordonator cu atributii de Sef Serviciu Logistica& Transporturi
Societatea Română de Televiziune
Calea Dorobantilor nr. 191
Mass media
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03.02.2016-01.11.2017
Consultant
SC Wildlife Concept SRL
Str.Maria Rosetti nr.36
Productie

03.01.2002-01.02.2016
Director Administrativ


Administrarea spatiilor de birouri, cladirilor,terenurilor companiei inclusiv pentru
statiile regionale si locale din cadrul SC Pro Tv SA



Asigurarea logisticii necesare functionarii canalelor de Televiziune Pro Tv,
Acasa Tv, Pro Cinema, Sport.ro, Pro Tv International, MTV, inclusiv a statiilor
regionale si locale precum si a celor doua radiouri, Radio ProFm si Info Pro



Contractarea si gestionarea furnizorilor de servicii de utilitati ( apa, canalizare,
gaz, electricitate, telefonie fixa si mobila)



Contractarea si gestionarea furnizorilor de consumabile (hartie xerox, rechizite,
produse de curatenie, baterii pentru microfoane, lavaliere cu emitator),
combustibili, servicii de mentenanta pentru instalatiile de A/C, lifturi, instalatii de
ridicat, centrale termice, instalatii de stingere a incendiilor, camere de
supraveghere, etc



Contractarea si gestionarea serviciilor de paza si securitate



Supravegherea si monitorizarea sistemului de control acces, eliberarea
legitimatiilor de control acces si stabilirea zonelor de acces pe baza legitimatiei
in anumite zone ale televiziunii



Intocmirea caietelor de sarcini in vederea contractarii de servicii / bunuri



Obtinerea autorizatiilor de constructie sau orice alte autorizatii sau permise de la
autoritatile locale necesare activitatii companiei SC ProTv SA



Coordonarea serviciilor de curatenie si intretinere (menajere, muncitori
intretinere, electricieni intretinere), PSI, paza, transport, curierat/posta



Coordonarea serviciului de transport (achizitia de autoturisme, autoturisme de
teren, autoutilitare), achizitia de combustibil-contractarea serviciilor de intretinere
auto cu reprezentante auto, servicii de spalatorie auto, planificare ture
conducatori auto, verificare fise de parcurs, etc



Participare directa la proiectele de investitii majore;
- contsructia redactiei de Stiri (2006);
- constructia studiourilor (2007);
- constructia noului sediu Pro Tv-2008
am participat la toate fazele de proiectare, obtinerea autorizatiilor de contructie,
executarea constructiilor, coordonarea firmelor care asigurau montajul instalatiei
de climatizare, executia instalatiei de curenti tari, executia cablajului structurat
tinand cont de planul de mobilare, achizitia de mobilier conform specificatiilor din
proiect, receptia lucrarilor pe faze de proiect, etc.
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Atributii de buget –intocmirea bugetului operational si de investitii al
departamentului administrativ



Colaborarea interdepartamentala :

Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/
© Comunitatea Europeana, 2003

- cu departamentul Resurse Umane pe diferite proiecte in beneficiul angajatului
- cu departamentul Tehnic ca suport logistic pentru implementarea unor proiecte
tehnice sau implementarea unor noi tehnologii (transport emitatori HD in diferite
locatii, etc)
-cu deparatmentul Vanzari pentru lansarea grilei de toamna
-cu departamentul Marketing pentru diferite campanii publicitare
SC Pro Tv Sa
B-dul Pache Protopopescu nr.109
Mass media

25.11.1995-03.01.2002
Sef Productie Stirile Pro Tv


1 decembrie 1995- coordonarea si asigurarea logisticii necesare desfasurarii
evenimentului prilejuit de lansarea Televiziunii Pro Tv



Asigurarea logisticii necesare activitatii zilnice a departamentului de Stiri (operatori
imagine, conducatori auto, autoturisme, radio relee mai tarziu DSNG-uri sau care de
reportaj)



Coordonarea si asigurarea logisticii pentru transmisiunile live cu ocazia diferitelor
evenimente (mineriade, transmisiuni live din Parlament, Guvern, Senat, parada militara
de la Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, etc) , emisiunea „Daruiesti si
Castigi”



Coordonarea campaniilor caritabile ale departamentului de Stiri (ex. campania Noua ne
Pasa-inundatiile din 1998)



Intocmirea planului de filmare si coordonarea zilnica a echipelor de productie ale
departamentului Stiri

SC Pro Tv SRL
B-dul Pache Protopopescu nr.109
Mass media

Educaţie şi formare
Perioada

1998

Calificarea / diploma obţinută

Inginer

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Metalice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Politehnic Bucuresti

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
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Aptitudini şi competente
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

Vorbit

Abilităţi de citire

engleza

bine

Interacţiune
bine

Scris
Exprimare
bine

bine

Limba
(*) Cadrului

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

european de referinţă pentru limbi

Bune competente de comunicare verbala si in scris; deschidere la noile tendinte in tehnologie
aplicata in domeniul de activitate
Capacitatea de a forma si coordona echipe mari de proiect; rezistenta la efort prelungit; sprit
inovator, initiativa si implicare
Cunostinte temeinice in domeniul tehnologiei mass media
MS Office, Mac OSx

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

A1, B, BE

Informaţii suplimentare
Anexe
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