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Informatii personale 
 

Nume/Prenume  SERACIN DANIELA 

Adresa  comuna Giroc, județul  Timis, ROMANIA 

Telefon    

E-mail   
 

Cetatenia  Română 
 

Data nasterii/Locul Nasterii  11.06.1974, Drobeta Turnu Severin 
 

 
 

Experienta profesionala 
 

Perioada 2012  -  prezent 

Functia sau postul ocupat Sef Birou Comunicare, Registratură și Evidență Operativă  

Principalele activitati si responsabilitati Relatii cu mass-media, relatii cu publicul, evidență procese verbale de constatare a contravenției, 
coordonare echipă, management 

Numele si adresa angajatorului Directia Politia Locală Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 54, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Ordine si liniste publica, mentinere relatii mass-media si comunicare raspunsuri, adrese,  evidență 
procese verbale, coordonare și management  

 

Perioada 

 

2006  -  2012 

Functia sau postul ocupat Consilier superior clasa I – Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură 

Principalele activitati si responsabilitati Relatii cu mass-media, relatii cu publicul 

Numele si adresa angajatorului Directia Politia Comunitara, str. Lorena nr. 35, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Ordine si liniste publica, mentinere relatii mass-media si comunicare raspunsuri, adrese. 

 

Perioada 2005 - 2006 

Functia sau postul ocupat Consilier implementare programe 

Principalele activitati si responsabilitati Consilier accesare programe fonduri guvernamentale pentru intreprinderi mici si mijlocii 

Numele si adresa angajatorului       Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie – Oficiul Teritorial Timisoara,      
Bdul Revolutiei, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

      Consiliere imm-uri in accesarea de fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea afacerilor 

Perioada  Iunie 2005 - septembrie 2005 

Functia sau postul ocupat  Agent marketing 

Principalele activitati si responsabilitati  Concepere strategie marketing, relatia societate – mass-media  

Numele si adresa angajatorului  AEM Luxten Lighting Company, Calea Buziasului, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Marketing, publicitate 

Perioada  2002 -  2005 

Functia sau postul ocupat  Redactor sef adjunct 
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 Principalele activitati si responsabilitati  Documentare, concepere, redactare articole presa scrisa, coordonare echipa 

Numele si adresa angajatorului   Cotidian Prima Ora, Piata Victoriei, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Jurnalism, cotidian local 

 

Perioada  2000 - 2002 

Functia sau postul ocupat  Redactor sef adjunct 

 Principalele activitati si responsabilitati  Documentare, concepere, redactare articole presa scrisa, coordonare echipa 

Numele si adresa angajatorului   Cotidian Ziua de Vest, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Jurnalism, cotidian regional 

 

Perioada  1999 -  2000 

Functia sau postul ocupat  Redactor 

 Principalele activitati si responsabilitati  Documentare, concepere, redactare articole presa scrisa 

Numele si adresa angajatorului   Cotidian Ziua de Vest, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Jurnalism, cotidian regional 

 

Perioada  1997 - 1998 

Functia sau postul ocupat  Redactor  

 Principalele activitati si responsabilitati  Documentare, concepere, redactare articole presa scrisa 

Numele si adresa angajatorului   Ziar Timpolis, str. A. Imbroane, Timisoara 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Jurnalism, ziar bisaptamanal 

 
 

Studii 
 

Perioada  2008 - 2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Master 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Specializarea Ştiinţe Administrative  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Universitatea “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Masterat 

Perioada  1993 - 1997 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenta 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Jurnalistică-Engleză 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Invatamanat superior de lunga durata 

Perioada  1989 - 1993 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de Bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Sectia sanitar  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Liceul Sanitar Drobeta Turnu Severin 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Liceal 
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Cursuri 
 

                   Perioada    Martie  2016 

Calificarea / diploma obtinuta  Adeverința participare 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Managementul în poliţia locală,  Aplicarea cunoştinţelor şi regulilor de management în context 
organizaţional. 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta  

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 

 Curs 

 

 

Iunie – Decembrie 2008 

Adeverință participare 

Limba franceza pentru institutiile publice 

 

Centrul Cultural Francez Timisoara  

 

Curs 

Perioada  Noiembrie – Decembrie 2007 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat “Participarea Activă la Programele Europene şi Pregătirea de Proiecte Fiabile şi Eficace” 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Accesare programe de finantare europene  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Unimpresa Formazione Italia 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Curs 

Perioada  Septembrie – Octombrie 2007 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma „Creşterea calităţii comunicării în cadrul instituţiilor publice” 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Comunicare, relatii publice, specializarea purtătorilor de cuvânt din instituţiile publice şi a 

reprezentanţilor ONG. 
Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 
 Academia de Advocacy Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Curs 

Perioada  August – Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat „Metodele moderne ale Poliţiei Comunitare în asigurarea ordinii publice” 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Ordine publica 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Institutul Naţional de Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 
Publică Locală Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Curs 

Perioada  Septembrie 2005 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat „Cursului Internaţional de Antreprenoriat EMPRETEC” 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Antreprenoriat, idei de afaceri 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) şi Camera de Comerţ 
Timişoara 

 

Nivelul de clasificare a formei de  Curs 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  romana 

 
 

 Limbi straine cunoscute 

  Înțelegere Vorbire Scriere 

   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleza   FB FB  FB  FB  FB  

Franceza   B B  B  B  B  

 
 

Competente si abilitati sociale  Comunicare, interactiune, capacitate de intelegere si adaptare, lucru in echipa, coordonare și 
management 

 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Nivel superior – Tehnoredactare, Prelucrare grafica computerizata (foto, video), Navigare Internet 

 
 

Permis de conducere  Categoria B 
 

Informatii suplimentare  2006 – Certificat de traducator autorizat Limba Engleza, eliberat de Ministerul Justitiei 
 
Octombrie 2003 – Autor al cărţii „Presa, ca un labirint” - Editura Almanahul Banatului 
 

 
 

 

invatamant / formare 

Perioada  Octombrie 2005 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma „Curs de Antreprenoriat pentru Femeile Manager” 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Antreprenoriat, idei de afaceri 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC), organizat la Oradea 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Curs 

Perioada  Aprilie 1995 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma „Journalisme en democratie” 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

 Jurnalism pentru televiziunile locale 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest, PHARE, France 3 Formation şi Circom Regional 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 Curs 


