
  

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  TOMA  ALISA VALERIA 

Adresă(e) HUNEDOARA, Str.George Enescu, nr.18, bl.111, sc.A, ap.8, Jud. Hunedoara 
 

Telefon(oane)  Mobil: +40744477249 

Fax(uri)  

E-mail(uri) alisavaleria.toma@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) 
 

Cetățenie   

  ROMÂNĂ 
 
  ROMÂNĂ 

  

Data naşterii 02.08.1987 
 

  

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  
 INSPECTORATUL  DE POLIŢIE JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 ofițer de poliție  

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

  2016 (februarie) – prezent 
 ofițer de poliție 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

  Executarea de activități pe linie de cunoaștere și disciplină 
  INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HUNEDOARA, Deva, Strada Mihai Eminescu, nr.    
 130, județul Hunedoara 
 
  Serviciul Resurse Umane 

 
    

                                                   Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

  2014 (august) – 2016 (februarie) 
  ofițer de poliție 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
   
                                                   Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

  Planificare, organizare, analiză 
  INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HUNEDOARA, Deva, Strada Mihai Eminescu, nr.    
 130, județul Hunedoara 
 
  Serviciul Cabinet 
 
 
  2012 (mai) – 2014 
  ofițer de poliție la Formațiunea Studenți – FACULTATEA DE POLIȚIE (Subunitatea de   
  Studente) 
  Coordonarea de activități pe linie de instruire și pregatire militară 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Bucureşti, Aleea Privighetorilor, 
nr.1A, Sector 1 
 
Pregătire militară – Instructori Detașament de An – Subunitatea de Studente 

Perioada 2012 (martie - mai) 

Funcţia sau postul ocupat   ofițer de poliție 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Executarea activităților pe linie de cunoaștere a personalului 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Bucureşti, Aleea Privighetorilor, 
nr.1A, Sector 1 

mailto:alisavaleria.toma@yahoo.com


  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

  Serviciul  Resurse Umane 
 
  

  2010 – 2012 (martie) 
 
 

Funcţia sau postul ocupat   ofițer de poliție 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Executarea activităţilor pe linie de Relaţii Publice- Relaţii Internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                EDUCAȚIE 
 

 

  ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, București, Aleea Privighetorilor, nr.    
  1A, Sector 1 
  Relații Internaționale, Relaţii Publice 
 

Perioada 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
 

  2013 – prezent 
 
  Doctorand în domeniul ,,Ordine Publică și Siguranță Națională” 
 
 
  ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” 

Perioada 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  2011 – 2014 
 
  Masterat profesional ,,MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN SISTEMUL    
  AUTORITATILOR DE ORDINE PUBLICA” 
 
 
  ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 
 
 
  2010 - 2012 
 
  Masterat juridic „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CONTEMPORANĂ” 
 
 
  ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 
 
 
                                                    Perioada 
 
 
          Competențe profesionale dobândite 
 
 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /           
    furnizorului de formare 

 
 
 
  Aprilie 2012 – decembrie 2012 
 
 
  Perfecționare în domeniul relațiilor internaționale – absolventă a Programului de    
  Perfectionare în domeniul Relațiilor Internaționale 
 
  INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN 

 
 

 

  

Perioada 2006 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ŞTIINŢE JURIDICE;  
INVESTIGAREA FRAUDELOR;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

  



  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută   CERTIFICAT DE ABSOLVIRE  ”INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH” NIVEL B2 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

LIMBA  ENGLEZĂ  - JURIDICĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

BRITISH COUNCIL 

  

 
Perioada 

 
2004 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de competență 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

LIMBA ENGLEZĂ NIVEL ,,A” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ, BUCUREŞTI 
 

 
  

Perioada 2002 – 2006 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

PROFIL EDUCAŢIONAL  MUZICAL – CANTO POPULAR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

LICEUL DE ARTĂ ,,CARMEN SYLVA” -  PLOIEŞTI 

  

 
Perioada 

 
2006 

Calificarea / diploma obţinută ATESTAT PROFESIONAL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

CANTO POPULAR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

LICEUL DE ARTĂ, PLOIEŞTI 

  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

 
Limba(i) maternă(e) 

 
ROMÂNĂ 

  

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
- limba engleză - citit, scris, vorbit - independent 
- limba franceză - citit, scris, vorbit - independent 

 
  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

  
Abilităţi de comunicare dobândite pe parcursul experienţei profesionale, adaptabilitate la     
 situaţii şi idei noi şi abilitatea de argumentare şi soluţionare a situaţiilor nou intervenite în aria  
 ocupaţională 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 
Capacitate organizaţională 

 Organizator în diferite activități din domeniul de referință 
  

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 
Cunoştinţe Microsoft Office  

  



  

 
             Competenţe şi aptitudini artistice 

 
                               Permis de conducere 
 
 
                        Informaţii suplimentare 

 
 

Muzică, literatură, sport 
 
 
 
 
 
 

Categoria B, 2005 

 
 
- Lucrare de licență: 
    ,,Omorul calificat”, Academia de Poliție ,,A.I.Cuza”, București, 2010 
     
- Lucrări de dizertație: 
    ,,Familia musulmana”, Academia de Poliție ,,A.I.Cuza”, București, 2012 
    ,,Asigurarile sociale de sanatate in Romania”, Academia de Politie ,,A.I.Cuza”,     

   Bucuresti, 2014 
        

- Lucrare de diplomă 
       ,,Criminalitatea organizată”, Institutul Diplomatic Român, București, 2011 
 

- diplome de absolvire simultan a instituţiilor: Şcoala Generală Nr.3( cls.I-VIII)  
Hunedoara, Şcoala de Muzică  Hunedoara-secţia pian principal, Şcolala Populară de Artă 
Deva – secţia canto popular -  anul 2002; 
-      premii la  Olimpiadele- faza judeţeană,  organizate în perioada gimnazială şi liceală, la          
următoarele materii: limba şi literatura română, matematică, educaţie civică, istorie, engleză,   
logică; 
-     ,,şefă de promoţie” la absolvirea liceului – promoţia 2006; 
- premii la diferite festivaluri- concurs în domeniul muzical – în plan naţional ( „Premiul I”  
– „Moştenitorii”Tezaur Folcloric TVR1- Deva  2003, „Premiul Special al Juriului”– Festivalul 
Concurs „Maria Tănase” – Craiova 2003, „Premiul I”-  Festivalul „ Flori în Ţara Bârsei” – 
Braşov 2004, „Premiul de Popularitate”, „Premiul Publicului” – Festivalul Mamaia 2005) şi 
internaţional ( Grecia, Franţa, Armenia ) 
-      participare la spectacole şi emisiuni Radio şi TV în plan naţional şi internaţional; 

 
 
      Articole publicate:   

- ,,Analiza infracțiunii prevăzute în art. 1398 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de  
autor și drepturile conexe” – Buletinul Informativ Documentar al Ministerului Afacerilor 
Interne, nr. 2/2016, București 
- ,,Pirateria în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe”, Institutul de Studii  
pentru Ordine Publică, București, 2015 
- ,,Plagiat versus Autoplagiat” - Conferința Științifică ,,Cercetări în domeniul Justiție și  
Afaceri Interne”, Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” , București, 2015  
- ,,Protecția drepturilor conexe drepturilor de autor”, Conferința Științifică ,,Cercetări în  
domeniul Justiție și Afaceri Interne”, Academia de Poliție, București, 2015 
- ,,Corelaţia dintre manifestările membrilor unei naţiuni şi tradiţiile naţionale existente.  
Importanţa promovării tradiţiilor” - Conferința Impactul transformărilor socio-economice și 
tehnologice la nivel național, european și mondial”, Oradea, 2015 
- ,,Remunerația datorată titularilor de drepturi de autor pentru reproducerea operelor în  
scop privat” - Conferința ,,Didactica: Tradiție, Actualitate, Perspective” – Alba Iulia, 2015 
- ,,Romanian law regarding criminal protection of computer programs”- Conferința  
Internațională ”The Rule of Law in the Digital Era”, Cluj, 2015 
-  ,,Operele orfane” -  Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3/2015, 

București 
-  ,, Comunicarea publică a fonogramelor difuzate la radio într-un cabinet stomatologic”,  
Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1/2015, București 
-  ,, Dreptul unei biblioteci de a digitaliza o operă cuprinsă în colecțiile sale pentru a o  

pune la dispoziția utilizatorilor”, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
4/2014, București 

-  ,, Importanța strategică a protejării proprietății intelectuale”, Conferința Institutului de  
Economie Mondială – Institutul Național de Cercetari Economice Costin C. Kirițescu - Impactul 
transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel național, european  

și mondial”, Galați, 2014 
-  ,, Patrimoniul Național Cultural din perspectiva proprietății intelectuale”, Conferința  
Institutului de Economie Mondială – Institutul Național de Cercetari Economice Costin C. 
Kirițescu -  ,,Impactul transformărilor socio - economice și tehnologice la nivel național, 
european și mondial”, Galați, decembrie 2014 
-  ,,Counterfeit, Piracy, Plagiarism - Comparison between these crimes that threaten  

national security”, International Workshop, National Strategies Observer, Cambridge, 2014  
United Kingdom, NOS 2014 

 
 

 



  

                            
 

 

- ,, Importanța dreptului civil în domeniul proprietății intelectuale”, Conferința Științifică a  
Școlilor Doctorale ,,Cercetări doctorale în domeniul Justiție și Afaceri Interne”, Academia de 
Poliție ,,A.I.Cuza”, București, 2014 
- ,,Războiul psihologic- Războiul cu tine însuți?”, Universul Strategic, Revista  
Universitară Română de Studii de Securitate, Bucuresti, 2011 

 
 

- 2014 (mai) – 2015 (octombrie): cercetător-doctorand în cadrul proiectului “Studii  
doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, 
competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată 
românească", POSDRU/159/1.5/S/140106), la Academia Română – Institutul de Economie 
Mondială;  

     
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 


