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Curriculum vitae  
Europass  

 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume Simona-Valentina BUTACU 
Adresă Sector  2 , Bucuresti 

    
  
  
  

Naţionalitate   Romana 

  
Data naşterii   03 februarie 1981 

  
  
  

Experienţa profesională 
Functia sau postul ocupat 
Funcția sau postul ocupat 

       
     Funcția sau postul ocupat 

 

      Funcția sau postul ocupat 
 

      Functia sau postul ocupat 
 
 

Funcția sau postul ocupat 
 

      Funcţia sau postul ocupat 
 

  Funcţia sau postul ocupat 
 

 
2022 – prezent: Consilier Ministru, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de 
Sanse 

  
 2021: Consilier Director General, ACM Vol;    
  
  
 2020 – 2021: producator TV, Metropola TV; 
 
 2017 – 2020: Consilier Personal Primar General, Primaria Municipiului Bucuresti;  

 
  2017 – 2020: membru in Consiliul de Administratie al Companiei Publicitate si 
Afisaj Bucuresti S.A.; 

 
   
2017 – 2018 : Director General, Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.; 
 

 2014 – 2017: Director General  - Service Ciclop S.A. 
 

  
 

2012 – prezent: Consilier Local in cadrul Primariei Sectorului 6; 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Funcţia sau postul ocupat 

  2009 – 2010: Manager Proiect Acoustic Sound Design S.R.L.; 
 

  2009: realizator Festival Callatis; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• alegerea invitatilor; 
• realizarea conceptului; 
• coordonarea evenimentului; 
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Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale: 

 
 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

 
  2007 – 2009 :  reporter/realizator DOGAN MEDIA INTERNATIONAL                      
(KANAL D): 
 

• realizator emisiune matinala „ D-dimineata”: 
• realizarea reportajelor prezente in matinal; 
• desemnarea invitatilor prezenti in emisiune; 
• alegerea temelor abordate; 

   
•   reporter/redactor emisiunea „Clubul Copiilor”; 
•   realizarea materialelor; 
• desemnarea invitatilor prezenti  in emisiune; 
• alegerea temelor abordate; 

 
   2007: realizator EuroRevelion Slatina – transmisie TVR2: 

• coordonarea evenimentului transmis in direct pe TVR2; 
 
 
   2007: realizator „Prima sparge gheata”: 

• coordonarea evenimentului transmis in direct pe Prima Tv (duplex  
patinoarul Militari – Bruxelles) 

 
  
   2004 – 2006:  colaborator TVR 

• redactor „Danutz SRL” (TVR1): 
• alegerea invitatilor prezenti in emisiune; 
• realizarea materialelor prezente in emisiune; 

 
   Redactor/realizator „Coolmea distractiei” (TVR2): 

• realizarea formatului emisiunii; 
• alegerea invitatilor prezenti in emisiune; 

 
   Redactor Eurovision 2006 (TVR1) 

• alegerea rubricilor; 
• coordonarea evenimentului; 
• reporter/redactor „Cu Irina la cafea” (TVR1): 

  
• realizarea materialelor prezentate in emisiune; 
• alegerea invitatilor prezenti in emisiune; 
• realizarea rubricilor; 
• alegerea temelor abordate in emisiune; 
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Activităţi şi responsabilităti 
principale 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

Functia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

    Realizator „Veni, video, vici” (TVR2); 
• alegerea temelor abordate si a invitatilor prezenti in emisiune; 

 
 
    2003 – 2008: redactor/realizator Festivalul Callatis – transmis pe TVR1  si TVR2 

• alegerea invitatilor; 
• coordonarea evenimentului; 

 
    2002 – 2003: redactor colaborator revista V.I.P. (domeniu: monden) 

• redactarea unor articole presa scrisa 
 

 
    2001 – 2002: redactor ziarul „Ultima ora” – acreditare la Guvern 

• redactarea unor articole  pe teme politice si sociale; 
 

  
  
  

Educatie si formare 
Perioada 

 
 
 

Perioada 
Calificarea /diploma obtinuta 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
Calificarea /diploma obtinuta 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de 

formare 
 

  2016 - 2017 
• Studii Postuniversitare in Administratie Publica; 
• Academia de Studii Economice Bucuresti; 

 
     
���������������� - 2011 

• master Management politic – Institutul Academic de studii 
Postuniversitare ”Ovidiu Sincai” Bucuresti; 

 
 

   
  2000 – 2004 

• absolvent licentiat presa scrisa 
• Scoala Superioara de Jurnalistica: 
• domeniul studiat :presa scrisa si audiovizual 
• lucrarea de licenta :”Debutul si evolutia TVR” 

 
Perioada 

Calificarea /diploma obtinuta 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de 

formare 

  1996 – 2000 
• absolvent al Colegiul National „Calistrat Hogas” Tecuci: 
• profil : drept economic - administrativ 
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Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba   engleza  10  10  9  10 

Limba   italiana  10  10  10  10 

  

 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale • abilitati de comunicare interpersonala si pentru lucrul in echipa; 
• adaptabilitate facila la conditii de stres;  
• capacitatea de intretinere a conversatiilor, capacitatea de munca si efort 

  sustinut; 
• seriozitate; 

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

   Ms Office : Word, Excel, Power Point 
         
 

  
Permis(e) de conducere    Categoria B 

  
  

 
  
  


