
 

 

Curriculum vitae  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emilian Valentin Frâncu  

 

 Intrarea Petre Bardașu, nr. 7 Râmnicu Vâlcea (Romania)  

 +40 771 592 046     

 emilianfrancu@yahoo.ro  

Sex M | Data naşterii 13/02/1956 | Naţionalitatea Română  

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

  

 

 

 

 

 

 

1981–1995 Inginer, șef CTC 
 

Direcția de Poștă și Telecomunicații 

Tipul activității sau sectorul de activitate - Comunicații   

1995–2004 Director General 

SC REGAL SRL (TV Vâlcea 1 )  

Tipul activității sau sectorul de activitate - Comunicații și mass-media 
                                                                              ( radio și Tv ) 

2004–2008 Deputat 

Parlamentul României, Camera Deputaților 

Tipul activității sau sectorul de activitate - Legislativ   

2008–2012 Senator 
Parlamentul României 

 Tipul activității sau sectorul de activitate - Legislativ 

 

2012–2014 Primar 

 Primăria Râmnicu Vâlcea 

Tipul activității sau sectorul de activitate – Administraţie publică locală  



 
 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

      

 
 

 

 

                                  2016–Prezent Manager Marketing 

SC Filmar SRL  

Tipul activității sau sectorul de activitate -  Coordonator producție filme și  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaemisiuni Tv; publicitate 

1976–1981 Inginer  

Licenta obtinuta in 1981 

Institutul Politehnic București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații  

Electronică, Telecomunicaţii 

1997–2001 

 

 

 

                                                           

                                       

                                      2004–2006 

Studii juridice   

Licenta obtinuta in 2005 

Universitatea Ecologică București, Facultatea de Drept 

Drept civil, penal, proceduri 

 

 
Master in Management 

 

 Universitatea Constantin Brâncoveanu, Facultatea de Management  

 Management, teorii economice  

                                     2004–2006 Master în Dreptul Instituţiilor Publice  

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Drept 

Drept administrativ 

2010–2016 Doctorat  

Universitatea Valahia, Târgovişte, Facultatea de Istorie 

 Tema: Istoria Bisericii Catolice din judetul Valcea 

 

2010–Prezent  Doctorand  

  Academia  A.I. Cuza, Facultatea de Drept, Bucureşti 

 Tema: Statutul professional al jurnalistului 

                  

                       Activități și 
competențe legate 

indirect de domeniul 
JURIDIC  

 

  

 -În perioada 2004 – 2012,  când am fost parlamentar, am promovat 134 propuneri legislative 

din care 37 au devenit LEGI. 

 -În perioada 1993 – 2004 am realizat emisiunile „Univers Juridic“ şi „Noutăţi legislative“ la 

postul de Televiziune Vâlcea 1. 

 

 

 



           

COMPETENŢE    

AAAAAPERSONALE   

 

 

 

Limba maternă Româna 

  

Alte limbi cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

Exprimare 

scrisă 

Engleză Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat 

Franceză Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat 

  

Competenţe sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi                                 

aptitudini  

organizatorice 

 

 

1998-prezent  -   Am inființat și conduc Fundația ,,VALCEA 1” prin care am 

acordat anual premii de excelență și am organizat acțiuni de binefacere  

1988 – prezent  - preşedintele filialei Vâlcea a Asociaţiei Filateliştilor din 

România; 

1991 - 2000 - membru în Societatea Ziariştilor din România (SZR) şi în 

Organizaţia  Internaţională a Jurnaliştilor (OIJ); membru al Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din 2011 

1996 - 2004 - vicepreşedintele filialei Vâlcea a Asociaţiei Generale a 

Inginerilor din România (AGIR) 

 2000-2014. Am dialogat cu cetățenii veniți în audiențe și am rezolvat multe 

probleme sociale, individuale sau de grup, ce mi-au fost transmise 

 

 

1990-prezent - am înființat posturi de RTv, publicații și firme pe care le-am si 

condus. 

1991-2014 – am format și condus structuri politice la nivel național și 

județean (PAC, PNL)  

1993-1994 - Am înființat secțiile audiovizuale (premieră națională pentru 

filialele  județene) la Muzeul Județean de Istorie, la Arhivele Naționale 



 

 

 

 

 

             

 

 

      Competenţe şi 

aptitudini tehnice 

Vâlcea și la Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul”, prin donații de aparatură 

și casete audio-video .  

 

2011-2013 – am fost ales vicepreședinte al Uniunii Interparlamentare  

(structură internațională similară ONU, la nivel Parlamentar). 

 

Utilizare de aparatură de filmat și producție audio-video 

Depanare și proiectare aparatură electronică 

                   

Competenţe de   

utilizare a 

calculatorului  

 

Alte competenţe                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunostinţe utilizare programe Microsoft Office 

 

 

1983 – Curs de specializare (3 luni) la CEPECA - Academia Ştefan Gheorghiu: 

“Metode şi  tehnici de  organizare şi conducere a activităţii de invenţii şi 

inovaţii”. Am dobândit competențe  în realizarea  înscrierii la OSIM a dosarelor 

cu invenții și inovații.  

    

2011 – Absolvent al Colegiului Naţional de Afaceri Interne (1 an). Am dobândit  

competențe în activități de  protejare a persoanelor și patrimoniului. Am învățat 

mai bine cum  să promovez legi și alte acte normative în Parlament. 

   

2011 – Curs de specializare în Relaţii Internaţionale la Institutul Diplomatic 

Român  ( 6 luni ). Am dobândit competențe în domeniul diplomației și dialogului 

cu organizații nonguvernamentale. 

 

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Antim_Ivireanul


Permis de 

conducere 

 

Informaţii 

suplimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi 

aptitudini artistice 

şi profesionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

1975 – normă de candidat de maestru la şah; 

1970 – 2004  premii la expoziţii filatelice regionale şi naţionale (aur, vermeil, 

argint); 

1975 – 1989: numeroase premii naţionale şi regionale la concursurile de 

cultură generală, ca reprezentant al judetului Valcea; 

2012 – Medalia “ Crucea Sf. Andrei “ acordata  de Sf. Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Romane prin Preafericitul Patriarh Daniel, pentru contribuția la 

promovarea legii prin care ziua de 30 noiembrie ( Ziua Sf. Andrei )  a devenit 

sărbatoare națională și zi nelucrătoare precum și pentru sprijinul acordat 

activităților caritabile.  

2005 – fondator al Academiei Olimpice Române, filiala Vâlcea. 

2011 – membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. 

2012 – membru al Academiei Oamenilor de Știință din Romania – filiala 

Pitești. 

2012– membru fondator al Asociației Jurnaliștilor de Turism din Oltenia. 

 

2001 – premiul I la Festivalul Internaţional de film Eco-Etno-Folk cu 

filmul Urşani - Templu al libertăţii ţărăneşti,  

1995 – premiul “Penna dell Amicizia” la Festivalul Internaţional de Film 

Turistic, Călimăneşti,  

2001 – mențiune cu filmul „O lecție de presă” la Festivalul internațional al 

posturilor locale de radio și televiziune MITIL, Vevey, Elveția.  

- alte premii la festivaluri regionale şi naţionale cu diverse filme Tv ( filme 

documentare de referință : I.G. Duca –un destin asumat; Istoria Râmnicului 

etc. ). 

 1990-2017  – articole în diverse publicaţii locale şi regionale:  Reporter, 

Corespondent-Alutus, Accent etc. 

1993-2017 – am realizat și produs emisiuni Tv. și filme documentare pentru 

TV Vâlcea1  (Regal SRL, Filmar SRL ). 

 

 

 



  Lucrări publicate      c 

 

Premiul "Crisalide" în domeniul creaţiei literare (1969);  

Autor al lucrării „Probleme de fizică pentru clasa a X-a” -  1985,  Editura 

Pedagogică   

Coautor al lucrării “Râmnicu Vâlcea - mică enciclopedie” (4 vol.), 2003, Ed. 

Conphys – împreună cu Ion Măldărescu; 

Director, în perioada 1991-2004, al publicaţiilor "Corespondent", "Accent", 

"Săgeata Liberală", "Vâlcea magazin de la A la Z" etc. 

Coautor al lucrării “Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea”, 2007, Ed. 

Conphys - împreună cu Corneliu Tamaş. 

Coautor al lucrării ,,Enciclopedia județului Vâlcea” (3 volume), împreună cu 

Ion Soare et alii, Ed. Fortuna 2010-2017. 

Autor al lucrării “Specificul raportului de muncă ale jurnalistului” în Revista 

Română de Dreptul Muncii nr. 2 din 2011  

Autor al lucrării „ Noțiuni generale privind contractul individual de muncă 

al jurnalistului” în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5 din 2012.  

Coautor al lucrării,, Istoria județului Vâlcea” ( două volume ), împreună cu 

Tamaș Corneliu, Ed. Conphys, 2012. 

Autor al lucrării  “Catolicii din județul Vâlcea în sec. al XIX-lea”, în Revista de 

Istorie a Muscelului 2012, Ed. Universității din Pitești, Câmpulung. 

Autor al lucrării “Activitatea Bisericii Catolice în perioada interbelică”, în 

Revista de Istorie a Muscelului, 2012, Ed. Universității din Pitești, 

Câmpulung. 

Autor al lucrării “Date noi privind biserica Sfântul Dumitru din Râmnicu 

Vâlcea”, în Buridava X, Râmnicu Vâlcea, 2012 

Autor al lucrării „Istoriografia Bisericii Catolice din județul Vâlcea” în revista 

științifică Buridava, XI, Ed. Conphys, 2014. 

Autor al lucrării „The Role of the Journalist and Mass-Media in the 

Development of the Society”  în revista Agora Internaţional Journal of 

Juridical Sciences, Oradea, 2015 

Autor al lucrării „Aspecte privind comunitatea catolică din județul Vâlcea”, 

în revista științifică Buridava, XII/2, Ed. Offsetcolor, 2015.  

Autor al lucrării “Consideraţii generale privind statutul profesional al 

jurnalistului” în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6 din 2015 

Autor al lucrării “Cenzura, un obstacol în calea exercitării profesiei de 

jurnalist” în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10 din 2015  

 



 

 

 

 

  


