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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Numele şi Prenumele BARABAŞ Dan  

  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 21.02.1963 – Bucureşti  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru Comitetul Director al SRR (ad interim) 

Activităţi şi responsabilităţi principale • punerea în execuţie a hotărârilor si a deciziilor consiliului de administraţie; 
• elaborarea și propunerea spre aprobare consiliului de administraţie a strategiei de 

program;  
• avizarea documentelor care se supun hotărârii consiliului de administraţie;  

• aprobarea angajării și a efectuării de cheltuieli de orice natura și a tranzacţiilor 
comerciale și financiare, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie; 

• avizarea proiectelor de norme, normative, regulamente si instrucţiuni, care se supun 
aprobării directorului general;  

• avizarea normelor de muncă, normativelor de personal, funcţiilor și meseriilor necesare, 
care se aprobă de consiliul de administraţie; 

• asigurarea respectării dispoziţiilor legale privind paza bunurilor;  
• asigurarea respectării dispoziţiilor legale privind protecţia mediului;  
• exercitarea oricăror alte atribușii potrivit prevederilor legale si regulamentului de 

organizare și funcșionare al SRR. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Radiodifuziune, Str. General Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de management, coordonare. 
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Perioada 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer şef (ad interim) 

Activităţi şi responsabilităţi principale • conducerea serviciilor din subordine; 
• realizarea obiectivelor cuprinse în proiectul managerial şi monitorizarea ţintelor de 

eficienţă şi eficacitate stabilite pentru serviciile din subordine; 
• asumarea şi urmărirea realizării obiectivelor derivate din POS SRR, specifice serviciilor 

din subordine; 
• urmărirea şi raportarea modului de îndeplinire a dispoziţiilor Comitetului Director care 

vizează activitatea serviciilor din subordine; 
• elaborarea şi/sau urmărirea implementării studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a 

proiectelor tehnice, după caz, care privesc serviciile din cadrul G.I.Ş.; 
• monitorizarea derulării achiziţiilor publice aprobate prin PAAP, aferente serviciilor din 

subordine; 

• avizarea propunerilor de întocmire a bugetelor, a planului anual de achiziţii publice şi a 
planului de pregătire profesională, aferente serviciilor din subordine; 

• avizarea tuturor documentelor iniţiate de către şefii serviciilor din subordinea sa, 
inclusiv a celor care urmează să fie prezentate Comitetului Director al SRR sau, spre 
informare, Consiliului de Administraţie; 

• asigurarea comunicării şi colaborării cu celelalte compartimente tehnice, operative, ale 
SRR; 

• realizarea unor analize şi elaborarea de rapoarte la solicitarea managementului 
superior; 

• evaluarea profesională a şefilor serviciilor din subordine; 
• elaborarea sau avizarea procedurilor de lucru, după caz, pentru activităţile serviciilor 

din subordine şi monitorizarea aplicării lor. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Radiodifuziune, Str. General Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de management, coordonare. 
  

Perioada 2008 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect Arhiva Digitala Audio Media (ADAM) 

Activităţi şi responsabilităţi principale • elaborarea caietelor de sarcini (C.S.) pentru studiile necesare soluţiei tehnice; 
• coordonarea elaborării cerinţelor pentru studiul priorităţilor şi a fluxurilor de materiale 

supuse arhivării; 
• coordonarea analizei fondurilor arhivistice şi a elaborării setului de metadate 

documentaristice;  
• coordonarea şi gestionarea activităţilor de învăţământ pentru personalul de exploatare 

şi administrare; 
• coordonarea implementării sistemului tehnic al arhivei digitale; 
• coordonarea relaţiilor interdepartamentale şi a stabilirii competenţelor prin gestionarea 

resurselor umane împreună cu şefii serviciilor implicate în  fazele de implementare a 
proiectului; 

• coordonarea configurării şi dezvoltării sistemului tehnic; 
• stabilirea fluxurilor de arhivare; 
• coordonarea serviciilor de mentenanșă a sistemului tehnic. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Radiodifuziune, Str. General Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect. 
  

Perioada 2006 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Inginer specialist tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale • implementarea IT a matricei de comutaţie în noul Control General Tehnic; 
• elaborarea manualelor de utilizare pentru noul Control General Tehnic; 
• elaborarea caietelor de sarcini pentru procesoarele de sunet FM; 
• stabilirea caracteristicilor tehnice necesare pentru sistemul de monitorizare a reţelelor 

de emiţători FM ale SRR şi elaborarea caietelor de sarcini pentru acest sistem; 
• implementarea sistemului de monitorizare a emisiei radio FM; 

• membru al grupului de lucru pentru digitalizarea arhivei Radio. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Radiodifuziune, Str. General Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Specialist tehnic 
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Perioada 1988 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician audio  

Activităţi şi responsabilităţi principale • participare la implementarea primului sistem audio digital de editare şi emisie în SRR – 
Digimedia;  

• participare la realizarea cursurilor de operare PC;  
• organizarea cursurilor de editare digitală; 
• participare la predarea cursurilor de editare digitală; 
• întocmirea specificaţiilor tehnice pentru achiziţia diverselor echipamente digitale; 
• întocmirea de manuale de operare pentru diverse echipamente din dotarea serviciului. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Radiodifuziune, Str. General Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnician audio. 
  

Perioada 1981 – 1988 

Funcţia sau postul ocupat Operator cameră TVR 

Activităţi şi responsabilităţi principale • operator cameră care de reportaj 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Operare cameră. 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Doctor inginerie Electronică şi Telecomunicaţii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor electronică şi telecomunicaţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale – teza: “Sistem integrat de prezervare prin digitizare a arhivelor audio cu 
aplicaţii în producţiile radio” 

  

Perioada 2006 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master specializarea Tehnologii Optice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specialist optoelectronică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul „Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 2001 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă, specializarea Inginerie Electronică şi Calculatoare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer electronică şi calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Electronică, Universitatea Hyperion Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

Perioada 1977 – 1981 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operator electronist radio şi televiziune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul nr. 13 PTTR, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Engleza 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, comunicativ 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Perseverenţă, responsabilitate, dinamism 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice • Sisteme digitale de editare şi restaurare audio;  
• Reţele de calculatoare; 
• Sisteme de monitorizare Radio FM; 

• Curs pentru echipamente de procesare de sunet şi monitorizare emisie radio FM – 
Audemat (Franţa – 2007) 

• Curs administrare IBM Same Time – SoftNet (Bucureşti – 2005); 
• Network Technology, Digital Audio Technology, Production Technology – Deutsche 

Welle Akademie (Germania – 2004); 
• Managementul Proiectelor – SRR (Bucureşti – 2004) 
• Curs Pupitre Digitale – Studer (Elveţia – 2000);  
• Curs de Administrare reţele – Softchim (Bucureşti – 1999);  
• Curs Inginer de sistem – Softchim (Bucureşti – 1999). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

• Sisteme de operare: Windows 2000, 2003, 7, 10;  
• MS Office: Visio, Word, Excel, PowerPoint, Project, FrontPage; 
• Editare digitală audio: SADiE, DigiMedia, RadioMan, Adobe Audition, WaveLab, ş.a.; 
• Recondiţionare sunet: CEDAR, WAVEZ, ş.a.;  
• Editare grafică: Paint Shop Pro; 
• Editare video: Adobe Premiere, Ulead Video Editor. 

  

Permise de conducere Categoria A şi B 
  

Informaţii suplimentare Participări la activităţi internaţionale: 
• 16-19.11.2006 – Expoziţia internaţionala „ProAudio Convention”, Leipzig – Germania; 
• 26-27.03.2007 – Atelierul privind conservarea şi restaurarea arhivelor organizat de 

Universitatea Radiofonică şi Televizuală Internaţională (URTI) şi Institutul Naţional al 
Audiovizualului (INA), Paris – Franţa; 

• 16-21.06.2007 – Seminarul cu tema: „Arhivele audiovizuale în era digitalizării: o nouă 
abordare” organizat de INA, FIAT/IFTA, COPEAM şi Biblioteca din Alexandria, 
Alexandria, R.A. Egipt;  

• 12-16.10.2007 conferinţa cu tema: „Exploring new worlds. Archives meet the interactive 
challenge” organizat FIAT/IFTA, şi Radioteleviziunea Portugheză, Lisabona, Portugalia;  

• 21-22.01.2008 – Atelierul “Final Presto Space” dedicat managementului arhivelor 
digitale video şi audio, Roma, Italia; 

• 23.01.2008 – documentare la Radioteleviziunea Italiana – departamentul arhive 
radiofonice, Roma, Italia; 

• 20-22.09.2008 – participarea la „World Conference & General Assembly” organizată de 
FIAT/IFTA, Copenhaga, Danemarca; 

• 10-15.09.2009 – participarea la Conferinţa internaţională organizată de International 
Broadcasting Convention (IBC), Amsterdam, Olanda. 

• 12-16.09.2013 – participarea la Conferinţa internaţională organizată de International 
Broadcasting Convention (IBC), Amsterdam, Olanda. 

• 11-15.09.2015 – participarea la Conferinţa internaţională organizată de International 
Broadcasting Convention (IBC), Amsterdam, Olanda. 

  

 


