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PERSONAL INFORMATION

ISAC ELENA MIRABELA
Calea Moșilor nr. 268, București (ROMÂNIA)
0724001336
mirabelaelenaisac@gmail.com

WORK EXPERIENCE
5 Jun 2018–Present

Birou Resurse Umane și Relații Publice
Ministerul Turismului, București (România)

4 Jan 2018–4 Jun 2018

Consilier principal Control Administrativ
APIA, București (Romania)
Activitatea mea în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură a constat în consilierea
reprezentanților APIA din cadrul structurilor locale ale agenției în legătură cu funcționalitatea sistemului
electronic în care sunt introduse dosarele beneficiarilor de fonduri în agricultură.

21 Sep 2017–3 Jan 2018

Comisar principal
GNM- Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, București (România)

5 Apr 2017–15 Sep 2017

Consilier Președinte Agenția Națională pentru Protecția Mediului
ANPM, București (Romania)
Consilier Presedinte Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Activitatea mea în cadrul cabinetului Președintelui ANPM a urmărit:
- relația directă a cu presa locală și centrală,
- intermedierea relațiilor dintre Serviciului de Comunicare și cabinet,
- verificarea răspunsurilor tehnice ale petițiilor, solicitărilor de presă, postările pe site-ul agenției
- strategia de comunicare a instituției și a președintelui ANPM
- organizare de evenimente, conferințe de presă, întâlniri oficiale

9 Jan 2017–28 Mar 2017

Consilier personal Ministrul Mediului
Ministerul Mediului, BUCUREȘTI (Romania)
Activitatea mea în cadrul cabinetului Ministrului Mediului a urmărit:
- relatia directă a oficialului cu presa locală i centrală,
- intermedierea relatiilor dintre Directia de Comunicare si Transparentă si cabinetul ministrului,
- coordonarea echipei din cadrul Directiei de Comunicare si Transparentă a Ministerului Mediului
- verificarea răspunsurilor tehnice ale petitiilor, solicitărilor de presă, postările pe site-ul Ministerului și
pe suporturile social media
- strategia de imagine i PR a Ministrului și Ministerului Mediului
- organizare de evenimente, conferinte de presă, întâlniri oficiale

1 Jun 2009–1 Jan 2017

Prezentator/ Reporter/Corespondent PRO TV
PRO TV SA, Galați (Romania)
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Rolul meu in echipa redactionala Pro Tv Galati-Braila a presupus atat relatarea si prezentarea live a
stirilor PRO TV cat si munca pe teren in calitate de reporter. Am participat la organizarea jurnalul de
stiri si am realizat, redactat si prezentat stirile Pro Tv.
Am fost principalul corespondent PRO TV pentru zona Galati-Braila si Tulcea si am avut zilnic
inteventii live pentru postul national. De asemenea am colaborat in aceeasi masura si pentru celelalte
posturi TV si radio ale trustului (MTV, ACASA, INFO PRO). In plus, in perioada martie 2008-iunie
2009 am fost coprezentatorul matinalului difuzat pe postul local Pro Tv dar si pe postul local de radio
Pro Fm.
1 Jan 2012–1 Mar 2016

Prezentator Stiri TV/ Reporter departamentul Eveniment-Interne
România TV, București (România)
RIDZONE SRL, Bucuresti (România)
In perioada in care am facut parte din echipa Romania TV, am lucrat ca reporter la sectia
evenimentinterne, iar asta a presupus sa colaborez cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerul Public si institutiile subordonate acestora. In cadrul redactiei Romania TV, rolul meu a
presupus si redactarea stirilor si prezentarea acestora.

1 Jun 2011–31 Dec 2011

Prezentator Stiri/ Reporter/ Corespondent
REALITATEA TV, Galați (România)
Realitatea TV, Galati (România)
In perioada in care am fost corespondent Realitatea TV in Galati si in Braila, am colaborat cu institutiile
locale-administrative si totodata cu reprezentantii mediul privat din zona. Am identificat si comunicat
catre redactia stirilor Realitatea TV subiectele de presa locale, care fie au facut parte din programul de
stiri, fie au fost incluse in debate-urile emisiunilor difuzate pe postul de televiziune.Totodata, am
prezentat jurnalul local și am asigurat corespondențele live.

1 Mar 2007–15 May 2009

consilier vanzari-publicitate PRO TV Galati-Braila
MIA ADVERTISING SRL, GALATI (România), Galați (România)
Am vandut spatiu de emisie in cadrul calupurilor publicitare difuzate pe postul local PRO TV GalatiBraila. Am colaborat si negociat cu mai multi clienti si am realizat pachete si oferte care au respectat
politica de vanzari a postului tv. M-am ocupat si de campaniile publicitare ale clientilor (am creat
spoturile si stirile publicitare, am participat la filmarea reclamelor, am realizat sloganurile si textele
publicitare, am asistat la montajul spoturilor si am supervizat difuzarea acestora).
Am incheiat contracte cu diversi clienti si am supravegheat indeplinirea conditiilor contractuale pana la
data incheierii colaborarii cu PRO TV. De asemenea am mentinut relatiile de colaborare pe termen
indelungat. Am atras noi clienti, am construit oferte competitive pe piata publicitara din Galati si Braila
si am colaborat cu firme cu notorietate pe care le-am pastrat in portofoliul Pro TV .

EDUCATION AND TRAINING
1 Oct 2004–1 Jul 2008

Licențiată în Comunicare Publică și PR
Facultatea de Jurnalism-Engleza, Universitatea Dunarea de Jos, Galați (România)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

română

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

engleză

C2

C2

C2

C2

C2

franceză

B1

B1

B1

B1

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages
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Communication skills
Organisational / managerial skills

ISAC ELENA MIRABELA

Cunosc pașii si criteriile de comunicare de orice tip.
Activitatea mea în mass-media și studiile în domeniu au reușit să-mi consolideze capacitatea de a
comunica și a colabora cu oameni din diverse domenii.
Experienta dobandită mă ajută să transmit cu multă ușurință mesajele pe care imi doresc sa le fac
cunoscute. Pe de altă parte, îmi doresc și sunt capabilă să acumulez cunoștințe și informații noi și să
mă adaptez la situații nou întâlnite.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid
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