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INFORMAȚII PERSONALE Sorin Marius Chiriac 
 

  

 

  

  

Sex M | Date of birth                 | Nationality ROMÂNĂ  

 

 
 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ   

 

 

 

 
 
 
 

 

Octombrie 2017 - Prezent Director Direcția Comunicare 

Compania Municipal Iluminat Public Bucuresti SRL 

 Crearea unei imagini favorabile Companiei în exterior, în rândul colaboratorilor și potențialilor 
colaboratori; 

 
 Stabilirea unor relații parteneriale cu potențiali colaboratori; 

 
 Informarea permanentă, în timp optim, a cetățenilor Municipiului București, în legătură cu 

proiectele și activitățile curente ale Companiei; 
 

 Informarea periodică a mass-media, în legătură cu proiectele și realizările Companiei; 
 

 Elaborarea și transmiterea de comunicate de presă privind activitățile și realizările CMIPB; 

 Elaborarea și transmiterea unor răspunsuri bine documentate, solicitate de diverse instituții 
mass-media, ONG-uri sau persoane fizice, conform legii 544/2001 privind liberul acces la 
informații de interes public; 

 Dezvoltarea, optimizarea și gestionarea site-ului oficial al companiei – www.cmipb.ro, care a 
fost actualizat zilnic, cu informații despre activitatea curentă a CMIPB; 

 Elaborarea și transmiterea de adrese oficiale de înaintare către diverse instituții, în scopul 
înlesnirii comunicării interinstituționale; 

 Gestionarea adresei oficiale de e-mail, office@cmipb.ro, prin intermediul căreia se asigură 
fluxul informațional interinstituțional; 

 Gestionarea paginilor oficiale de Facebook și de Instagram ale CMIPB, pe care sunt publicate 
zilnic informații despre activitatea curentă a CMIPB; 

 Supervizarea și aprobarea tuturor adreselor de răspuns la sesizările formulate în scris de 
către cetățenii Municipiului București, cu privire la iluminatul public; 

 Înregistrarea corespondenței societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând: 
înregistrarea documentelor în sistemul de evidenţă stabilit; expedierea corespondenţei în 
afara societății, prin poștă sau direct prin curier; distribuirea corespondenţei către 
compartimentele din cadrul unităţi 

Tipul de afacere sau sectorul de activitate Comuncare și Relații Publice, Energie, Servicii Publice 

http://www.cmipb.ro/
mailto:office@cmipb.ro
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Iunie 2015 – Octombrie 2017 Editor și Scenarist – emisiunea ”Vorbește lumea” 

SC PROTV SRL 

 Redactarea zilnica a scenariului emisiunii ”Vorbeste Lumea” si a textelor prezentatorilor; 
 Editarea textelor materialelor video prezentate in emisiune; 
 Redactarea head-urile si teasere-lor de la inceputul si din momentele cheie ale emisiunii; 
 Redactarea textelor materialelor video; 
 Editarea si redarea in timp real a graficii de pe ecran; 
 Organizarea sedintelor de sumar cu prezentatorii emisiunii; 
 Dobandirea unei experiente profesionale, in cadrul celei mai importante televiziuni din Romania, 

intr-un mediu profesionist si motivant; 
          Lansarea unei emisiuni noi pe piata din Romania, reusind sa ne clasam in dese randuri    

ca lideri de audienta; 
          Crearea unor relatii cu persoane publice importante si a unei retele de contacte vaste. 

 

Tipul de afacere sau sectorul de activitate  Creare conținut editorial – mass-media audiovizuală 
 
 

Mai 2017 – Aprilie 2018 Scenarist – emisiunea ”Pe bune!?” 

SC PROTV SRL 

 Redactarea întrebărilor pentru concurenții – vedetă care participau la show; 
 Redactarea intro-urilor și outro-urilor prezentatorului show-ului, Andi Moisescu; 
          Experienta de a lucra cu profesionisti desavarsiti ai Tv-ului, precum Andi Moisescu; 
          Crearea unor relatii cu persoane publice importante si a unei retele de contacte vaste. 

Tipul de afacere sau sectorul de activitate  Creare conținut editorial – mass-media audiovizuală 

Aprilie 2009 – Iunie 2015 PR și Organizator Evenimente 

DNB PR & Events 

 Definirea si implementarea conceptului de promovare a imaginii pentru brand-uri din cele mai 
variate domenii de activitate; 

 Conceperea unui proiect de PR; 
 Negociere conditii de promovare in avantajul clientului; 
 Conceperea unor comunicate de presa (ante si post event) si distribuirea lor pe diverse canale 

mass-media; 
 Organizarea festivitatilor de inaugurare a unui numar important de locatii din Bucuresti si din 

alte orase importante ale tarii;  
 Lansari de produs din cele mai variate domenii de activitate; 
 Organizarea unor evenimente social-culturale cu un puternic impact media; 
 Oferirea de consultanta in doemniul relatiilor publice; 
 Publicarea anunturilor evenimentelor, pe diverse site-uri de profil;               
 Realizarea feed-back-ului aparitiilor media;     

Tipul de afacere sau sectorul de activitate  Relații Public și Organizări Evenimente 

Aprilie 2009 – Iunie 2015 Reporter/Redactor 

Sport Total 

 Realizarea unor interviuri exclusive cu personalitati ale vietii sportive romanesti (ex. 
Gheorghe Hagi, Ilie Nastase, Helmuth Duckadam, Marius Lacatus, Dan Petrescu); 

 Realizarea unor reportaje  cu un puternic impact soacial si sportiv, preluate de 
televiziuni si cotidiene importante din Romania; 
Realizarea de reportaje, interviuri, cronici de meci in timp real, participarea la conferinte de 
presa, meciuri internationale, deplasari interne si externe etc.; 

 Participarea la diferite emisiune tv, ca invitat-specialist (ex. Sport.ro, GSPTV, Antena 1) 

Tipul de afacere sau sectorul de activitate  Jurnalist – Mass-media 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PERSONAL SKILLS   

 

2019 Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)  

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale 

▪ Studii superioare - Securitate 

2019 Expert achiziţii publice, Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii 
investiţionale, Specialist în achiziţii, Manager marketing, Manager achiziții, 
Consultant achiziții, Consilier în achiziții 

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Administrație Publică 

▪ Studii Portuniversitare 

2018 Specialist Comunicare Internă  

International School of Comunications 

▪ Studii Postuniversitare 

2002-2006 Jurnalist & Specialist Relații Publice  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

▪ Studii Universitare -  Facultatea de Jurnalistica – Comunicare si Relatii Publice 

1998-2002 Programator  

Colegiul ”Edmond Nicolau” Focșani 

▪ Studii liceale – Matematică - Informatică 

Limba maternă Română 

  

Limbi străine ÎNTEȚEGERE VORBIRE  SCRIERE 

Acultare Citire 
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Engleză C2 C1 C2 C1 C2 

  

Franceză A1 B1 A1 A1 B1 

  

 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat  
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Competențe de comunicare ▪ Excelente abilități de comunicare, dobândite de-a lungul vastei experiențe de journalist și PR și prin 
participarea, in calitate de invitat, la numeroase emisiuni TV in direct.  

Competențe 
organizaționale/manageriale 

▪ Experință de coodonare a unor echipe de specialiști din domenii ca mass-media, marketing, relații 
publice și comunicare, dobîndite în peste 10 ani. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

▪ o bună cunoștere a limbii română – nivel avansat; 

▪ experiență vastă în scrierea de texte, într-un timp limitat; 

▪ experiență vastă în editarea textelor; 

▪ capacitatea de vorbi liber în fața unor adunări mari de oameni; 

▪ expertiză în domeniul Marketingului și a strategiilor de promovare în mediul online; 

▪ o bună cunoaștere a strategiilor de comunicare internă și externă din cadrul unei organizații: 

▪ o bună cunoaștere a sistemuliui de achiziții publice; 

▪ o bună cunoaștere a domeniului protecției datelor cu caracter privat; 

Competențe digitare  AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informației  

Comunicare  Creare conținut Securitate 
Rezolvarea 
problemelor 

 
Utilizator 

Independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

Independent 
Utilizator 

Independent 

 
Nivele: Utilizator începător – Utilizator independent - Utilizator experimentat 

Permis de conducere B 


