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Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume ŞERBAN (MARIN) TEODORA 

Adresă(e) Str.Râmnicu Vâlcea nr.13-15, bl.S30A, sc.A, et.8, ap.40, sector 3, Bucureşti, 
cod poştal 31803 

Telefon Mobil: +40 722587127 
E-mail theos1967@yahoo.com  

Naţionalitate Română  
Data naşterii 02.07.1967  

Sex Feminin  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent relații publice și comunicare 

Experienţa profesională  
Perioada 1990-2013 

Funcţia sau postul ocupat Redactor TV 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Realizare documentare de televiziune 

Numele şi 
adresa angajatorului 

Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr.191, sector 1, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Mass-media 

 
Perioada 

 
2013-prezent 

Funcția sau postul ocupat Asistent relații publice și comunicare 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Asigurarea unui proces de comunicare eficient cu partenerii interni și externi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Bd.Unirii nr.15, sector 4, București 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Mass-media 

 
Educație și formare 

 

Perioada 2013-2016  

Calificarea / 
diploma obţinută 

 
Doctorand  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului 

de formare 

Ordine publică şi siguranţă naţională 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Studii în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al 
cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe 
militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă 
naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită –
“SmartSPODAS”, beneficiar - Universitatea Naţională de Apărare „Carol 
I”, la Şcoala doctorală a Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, 
Bucureşti 
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Perioada 2006-2008    

Calificarea / 
diploma obţinută 

 
Diplomă de Master 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Organizaţii europene şi euroatlantice, Drept social european 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, 
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 

 
Perioada 

 
2002-2006    

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de Licenţă/Ştiinţe juridice  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept administrativ, drept penal, drept civil 
  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 
Universitatea „Spiru Haret” – Bucureşti  

 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Engleza B 1 B 2 B 1 B 1 B 1 

Limba Franceza B 1 B 2 B 1 A 2 A 2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
Aptitudini și 

competenţe personale 

 
- Bună capacitate de comunicare;  Adaptabilitate; Bun organizator și 
coordonator; Aptitudini de lucru în echipă; Eficienţă; Conștiinciozitate; 
Flexibilitate; Dorința de perfecționare profesională și interdisciplinară. 

Competenţe şi 
aptitudini organizatorice 

- Spirit organizatoric; Conducător al unei echipe formate din 3-6 oameni; 
Asumarea atât a rolurilor de lider, cât și de executat în cadrul activităților de 
echipă; Adaptabilitate și integrare ușoară în medii de lucru noi 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word), Internet 
Explorer, Facebook, Twitter etc. 

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

- Fotografia (2 expoziţii personale - 2012, 2014) 

Permis(e) de conducere Categoria B  
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Informaţii suplimentare  Participări la simpozioane, conferinţe, reuniuni, în cadrul doctoratului: 
 
În străinătate:  
 
Vizita de studiu la Instituțiile  Europene - Parlamentul European, Comitetul 
Regiunilor, Comisia Europeană, Reprezentanța Permanentă a României,  
NATO, din Bruxelles – Belgia, în cadrul Proiectului „ Reţea transnaţională de 
management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în 
domeniile Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii şi Ordine publică şi 
Siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – 
SmartSPODAS”  (22-28 martie 2015)  
 
În țară:  
 
Participarea la „Școala de vară”  în domeniul „Afaceri interne contemporane”, 
de la Cluj – Napoca, , în cadrul proiectului ”Reţea transnaţională de 
management integrat al cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în 
domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi 
siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – 
„SmartSPODAS” (12-19 iulie2015) 
 
Participarea la workshop-ul cu tema „Managementul integrat al situațiilor de 
urgență și securitatea industrială”, în cadrul proiectului „Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi post doctorale 
inteligente în domeniile „Ştiinţe  militare”,  „Securitate  şi  informaţii” şi  
„Ordine  publică  şi  siguranţă  naţională”  – Program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”,  03 iulie 2015, București 
 
Participarea la workshop-ul cu tema „Cooperarea polițienească și 
managementul securității informațiilor”, în cadrul proiectului „Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi post doctorale 
inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”,„Securitate şi informaţii” şi „Ordine 
publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor 
de elită – „SmartSPODAS”, 24 aprilie 2015, București 
 
Participarea la workshop-ul cu tema „Probleme contemporane privind 
securizarea frontierelor, migrația și azilul”, activitate prevăzută în cadrul 
proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării 
doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile Ştiinţe militare, Securitate 
şi informaţii şi Ordine publică şi Siguranţă naţională”, Program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită SmartSPODAS”, 10 februarie 2015, 
București.  
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  Lucrări publicate: 
 

1. „Noi vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări în „era informaţională” 
pentru România ca stat membru şi NATO”,  Revista de Studii Media 
nr.2, iunie 2013, publicaţie editată de Universitatea „Hyperion” şi 
Fundaţia „România 2000”, ISSN 2248-096X, pag.85-92 

2. „Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Schengen, între dreptul 
european şi securitatea naţională”, Revista de Studii Juridice nr.1, 
iulie 2013, publicaţie editată de Universitatea „Hyperion” şi Fundaţia 
„România 2000”, ISSN 2344-1631 ISSN-L 2344-1631, pag.64-72 

3. Internetul și mișcările sociale (social media), Revista Fundației  
Colegiului Național de Apărare, Serie Nouă nr.1/2013, București, ISSN-
9665, ISSN-L 1221-9665, pag.43-44 

4. Violența în mass-media și criminalitatea ca fenomen social, Studii de 
securitate publică, vol.3, ediție specială (mai 2014), ISSN 2284-8592, 
Editura Sitech, ISSN 2284-8592, ISSN-L 2284-8592, ediția a II-a, 
București, 2014, pag.455-458 

5. ”Social media – o nouă dimensiune a raporturilor dintre securitate și 
mass-media”, Revista de Studii Media nr.3, iunie 2014, publicaţie 
editată de Universitatea „Hyperion” şi Fundaţia „România 2000”, ISSN 
2248-096X, pag.94-100 

6. ”România și politica de securitate și apărare comună UE în 
contextul conceptului NATO al securității cibernetice și globale”, 
Conferința Științifică a Școlii Doctorale ”Informații și Securitate 
Națională”, Studiul complexității, dinamicii și perspective securității 
europene – ediția I, București, 18 iunie 2014, ISBN 978-606-532-115-1  

7. ”Social media și criminalitatea cibernetică, integrate de Federația 
Rusă în războiul informațional”, Revista Studii de Securitate Publică, 
vol.4, nr. 2(14) Aprilie-Iunie 2015, ISSN 2284-8592, Editura Sitech, 
pag.127 (7 pag.) 

8. ”Reglementarea juridică a domeniului social media – tentative 
recente și contrareacții în spațiul public”, Studii de securitate publică, 
vol.4, Conferința Științifică a școlilor doctorale, vol.2, Cercetări 
doctorale în domeniul ordine publică, siguranță națională și drept, ediție 
specială , București, 12 iunie 2015, ISSN 2284-8592, pag.279-283 

9. ”Războiul erei moderne și abordarea sa mediatică”, Studii de 
securitate publică, vol.4, Conferința Științifică a școlilor doctorale, vol.2, 
Cercetări doctorale în domeniul ordine publică, siguranță națională și 
drept, ediție specială, București, 12 iunie 2015, ISSN 2284-8592, 
pag.103-107 

10. ”Rețelele sociale și criminalitatea cibernetică în războiul 
informațional”, Revista de Studii Media, nr.4, iunie 2015, București, 
ISSN 2248-096X, editată de Univ.Hyperion și Fundația România 2000, 
pag.71-79 
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