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Informaţii personale  

Nume / Prenume TEODORAŞCU FĂNEL  

Adresă Str. Enăchiţă Văcărescu,  Nr. 1, Bl. C11, Ap. 12, Galaţi; cod 
poştal – 800425 

Telefon 0773807088,   

E-mail teodorascu.fanel@univ-danubius.ro; 
fanelteodorascu@yahoo.com 

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 02.06.1980 

              Experienţa 
profesională 

 

Perioada   Octombrie 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

 Specifice postului 

Perioada octombrie 2009 – septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe ale 
Comunicării 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educaţie 

Perioada iulie 2009 – octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Reporter – Adevărul de Seară Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Adevărul Holding, Fabrica de Glucoză nr. 21, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

                                               
Perioada 

 
mai 2009 – iulie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Reporter colaborator – Monitorul de Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

mailto:teodorascu.fanel@univ-danubius.ro
mailto:fanelteodorascu@yahoo.com


Numele şi adresa 
angajatorului 

Publimedia, Str. Cloşca nr. 1, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

                                                 
Perioada 

 
iulie 2007 – martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Reporter - Antena 1 Galaţi-Brăila 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Promedia Tour, Str. Brăilei nr. 7-9, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

Perioada iulie 2005 – iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Reporter – Monitorul de Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Publimedia, Str. Cloşca nr. 1, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

Perioada august 2004 – mai 2005 

Funcţia sau postul ocupat Reporter - Imparţial 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Spiact SA Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

Perioada 2006 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Reporter colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

„România Liberă”, „Adevărul”, „Capital” 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

Perioada 2006 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Moderator talk - show 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Specifice postului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Express TV 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Media 

Educaţie şi formare  

Perioada 2009 - 2013 

Calificarea  Diplomă de doctor 



Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Literatură română şi teoria literaturii 

Tema proiectului de 
cercetare 

Pamfil Şeicaru – un demon al pamfletului 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universiatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Litere 

Perioada 2004 – 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Master Drept Comunitar 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  Drept comunitar 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Danubius” Galaţi, Facultatea de Drept 

Perioada 2000 – 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat Ştiinţe Politice 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Ştiinţe Politice 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Politice şi 
Ştiinţele Comunicării 

Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

Limba engleză  Certificat de competență B1  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Spirit de echipă 
 Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin 
participarea la conferințe, stagii de pregătire profesională etc. 
 O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a 
experienţei profesionale. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Spirit organizatoric, dobândit în context profesional. 



Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

 

Participări la cursuri, 
schimburi de 

experienţă, stagii de 
formare – 

perfecţionare 

 

 
 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office. 
  
 
Participare la „Programul de formare în didactica specialităţii 
predării disciplinelor socioumane şi drept”, februarie 2013, 
Sinaia. 
 
Participare la cursurile de perfecţionare în tehnologii ID 
organizate de Universitatea „Danubius” din Galaţi prin 
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă 
Redusă, în perioada 22 octombrie – 26 octombrie 2012. 
 
Participare la workshop-ul „Marketing şi comunicare”, organizat 
de Universitatea „Danubius” în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
sistemului european de management al calificărilor universitare 
şi valorificarea competenţelor informale”, 22 februarie 2012. 
 
Participare la workshop-ul „Orientare şi tutoriat”, organizat de 
Universitatea „Danubius” în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
sistemului european de management al calificărilor universitare 
şi valorificarea competenţelor informale”, 23 februarie 2012. 
 
Participare la workshop-ul „International mobility and 
cooperation”, organizat de Universitatea „Danubius” în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea sistemului european de management 
al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor 
informale”, 29 februarie 2012. 
 
Participare la proiectul „Dimensiunea calitativă şi cantitativă a 
pieţei muncii din perspectiva managementului prin valoare”, în 
perioada 12 – 23 decembrie 2011, din cadrul Planului Naţional 
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013 PN II, 
Programul IDEI, Subprogramul Şcoli de Studii Avansate; 
proiect implementat de Institutul Naţional de Cercetare 
Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, în 
parteneriat cu Universitatea „Danubius” din Galaţi. 
 
Participare la cursul „Scrierea proiectelor în context Tineret în 
Acţiune”, 10 – 12 octombrie 2008, Galaţi. 
 
Participare la Programul Intensiv Socrates „Cross-cultural 
issues in Deaf education – an European approach for analysis 
and solutions”, 1 – 12 iulie 2003, Parma, Italia. 
 
Intern în cadrul Prefecturii Bihor, martie – decembrie 2003. 
 
Participare la cursul „European Polity”, organizat de Civic 
Education Project, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi 
Ştiinţele Comunicării – Universitatea din Oradea, iunie 2003. 

  
         

 Data   

05.01.2015 

Asistent univ. dr. Teodoraşcu Fănel 


