INFORMAŢII PERSONALE

TEODORESCU BOGDAN STEFAN

bogdan.teodorescu@comunicare.ro
Sexul M | Data naşterii 22.08.1963 | Naţionalitatea Romana

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1997-prezent

Conferentiar universitar
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA
▪ Didactice, cercetare ştiinţifică, îndrumare proiecte, lucrări de licenţă, consultaţii etc.
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie

04/2011-11/2012

Expert analiză socio-politică / Manager Operational
Fundaţia "Multimedia - pentru democraţie locală"
▪ Coordonarea activităţilor proiectului POSDRU/93/3.3/S/54954 cu titlul „Initiativa pentru societatea
civila”, în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
▪ Participarea la realizarea unei cercetări, a unor studii şi analize (sociale) în vederea creşterii
conştientizării pentru promovarea şi dezvoltarea culturii civice şi a conceptului de responsabilitate
socială.
▪ Participarea la campanii de conştientizare pentru susţinerea iniţiativelor pentru dezvoltarea
responsabilităţii civice şi facilitarea accesului la informaţii de interes public.
▪ Sprijin acordat ONG-urilor, prin furnizarea de informaţii relevante necesare adaptării activităţilor şi
strategiilor, pentru consolidarea cooperării cu autorităţile publice în vederea incluziunii sociale,
dezvoltarea spiritului participativ şi a promovării serviciilor de voluntariat şi caritate.
▪ Participare la activităţi de monitorizare în vederea responsabilizării instituţiilor publice şi creşterii
participării civice.
Tipul sau sectorul de activitate Sprijinirea democraţiei locale, promovarea şi întărirea societăţii civile
locale în România, cu accent pe instituţiile mass-media.

1995-prezent

Membru fondator şi preşedinte (1995-2008); membru fondator (2008-prezent)
Fundaţia "Multimedia - pentru democraţie locală"
▪ Coordonarea proiectelor şi programelor, asigurarea conducerii operative, numirea şefilor de
departamente, proiectarea bugetului şi urmărirea realizării acestuia etc.
Tipul sau sectorul de activitate Sprijinirea democraţiei locale, promovarea şi întărirea societăţii civile
locale în România, cu accent pe instituţiile mass-media

2005-2007

Presedinte
Institutul PRO
▪ Managementul activităţilor, organizare şi coordonare, managementul informaţiei şi comunicării,
management strategic, activitati de analiza si cercetare socio-politica
Tipul sau sectorul de activitate Think-tank al Grupului MediaPro

2001-2007

Coordonator al Masterului de Comunicare Politică şi Marketing Electoral
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA
▪ Conceperea programei de studiu, analizarea suporturilor de curs, interviurile cu aplicanţii
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie

1994-2004

Presedinte
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ONE Communication/Multimedia Political Communication
▪ Managementul general al companiei atât în zona de bussines cât şi în cea de consultanţă
nemijlocită, precum si activitati de analiza socio-politica
Tipul sau sectorul de activitate Agenţie de relaţii publice, advertising şi marketing politic
1998-2000

Manager general
Trustul de presă Curentul – Monitorul
▪ Managementul editorial al trustului
Tipul sau sectorul de activitate Mass-media

1996-1997

Secretar de stat
Departamentul Informaţiilor Publice, Guvernul României
▪ În subordinea mea au existat departamentele care se ocupau de imaginea externa a României, de
relaţia cu romanii din afara graniţelor naţionale şi de comunicarea internă a aparatului
guvernamental.
Tipul sau sectorul de activitate Administraţie publică

1994-1995

Producător şi moderator
Tele7ABC
▪ Emisiune săptămânală de talk-show politic
Tipul sau sectorul de activitate Mass-media

1990-1994

Manager general
Trustul de presă Tinerama
▪ Coordonarea atât a activităţii editoriale a tuturor structurilor media din trust cât şi a întregii activităţi de
bussines.
Tipul sau sectorul de activitate Mass-media

1990-1991

Jurnalist
Radio “Europa Liberă”
▪ Realizator de reportaje şi comentarii privind mediul socio-politic românesc .
Tipul sau sectorul de activitate Mass-media

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006

Doctorat
Universitatea Naţionala de Artă Teatrală şi Cinematografică, Ion Luca Caragiale, Bucureşti
▪ Media şi Cinematografie

2000

Studii de Securitate Naţională.
Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti
▪ Doctrina militară naţională şi internaţională, politici publice în zona securităţii naţionale, geopolitica,
relaţii internaţionale, drept internaţional etc.

1982-1987

Diplomă de licenţă
Facultatea de Instalaţii, Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
▪ Matematici superioare, mecanica fluidelor, statistică, rezistenţa materialelor. Inginer hidraulician.

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Romana

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE
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Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleza

C2

C2

C2

C2

C2

Franceza

C1

C2

C1

C1

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice

▪ Competențe organizatorice, experiență în management - dobandite în context profesional
▪ Spirit de inițativă, antreprenoriat – dezvoltate în context personal și profesional
▪ Coordonare cercetări și analize în domeniu socio-politic, gestionarea relațiilor interpersonale,
competențe organizatorice, experiență în comunicare și relatii publice
▪ Office,
▪ Internet

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii

CĂRŢI
“Cinci milenii de manipulare”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007
“Epoca Băsescu. Integrarea şi dezintegrarea României”, Editura Proiect, Bucureşti, 2007
“12/XII: Revoluţia portocalie în România”, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2006
“Cea mai buna dintre lumile posibile – marketingul politic în România – 1990-2005”, Editura
Comunicare.ro, Bucureşti, 2005
“România dezordonată – 2003 – Anul dinaintea schimbării” (coautor), Editura Historia, Bucureşti, 2005
“Anul Armaghedon – cronica politică a anului 2002” (coautor), Editura Historia, Bucureşti, 2004
“2001 – Anul de miere al Puterii”, analiză şi cronologie politică (editor – coordonator), Editura Historia,
Bucureşti, 2003
ARTICOLE
„Sistem si anti-sistem in discursul politic romanesc actual”(coautor) in Polis, Volum VI, Nr. 1(19), dec
2017-febr 2018.
„Anti-System Paties in Romania after 1990. A Critical Analysis of the Discourse of New Parties in
Romania. (coautor) in 2017 Academos Conference, vol. 4, pag 88-98.
˝Stanga romaneasca – inceputul sfarsitului, sau un nou inceput? (Romanian Left – the beginning of
the end or a new beginning?)” (coautor),in Polis, Volum IV, Nr. 1 (11) feb 2016, pag 143-158
˝Media si spatiul electoral dupa alegerile prezidentiale din 2014. Noul "must media" din spatiul public
romanesc”,(coautor), in Perspective Politice, Vol VIII, nr 2, dec 2015, pag 27-43
„Doua Romanii – clivajul real din ultimii 25 de ani” (coautor), in Sfera Politicii, vol XXIII ne 3 (185) iulsep 2015, pag 92-101
„The Electoral Republic of Romania. Arguments about the need for an analysis regarding the
Romanian participatory culture”(coautor), in Polis, Volum III, Nr. 4(10) 2015, Serie nouă, pag 219-233
˝O campanie diferită care nu a schimbat nimic” (coautor), în Revista română de comunicare şi relaţii
publice, nr.15/2009
“Alegerile locale 2008 şi mitul uninominalului. Influenţa asupra participării la urne” (coautor), în Revista
română de comunicare şi relaţii publice, nr.14/2008
“Filmul, războiul şi propaganda”, în Revista română de comunicare şi relaţii publice, nr 9/2007
“Chipul duşmanului colectiv în Europa – o scurtă perspectivă istorică”, în Revista română de
comunicare şi relaţii publice, nr 8/2006
˝România postrevoluţionară – copilăria campaniilor electorale”, în Revista română de comunicare şi
relaţii publice, nr 4-5/ 2005
Year 2004 – The Romanian Elections” (coautor), în Election Time – The European Yearbook of
Political Campaigning, 2005
CĂRŢI LITERATURĂ
˝Inofensivii Beatlesi˝, Editura Albatros, Bucureşti, 1984
˝Copiii teribili nu învaţă istoria˝, Editura Albastros, Bucureşti, 1991
˝Spada˝, Editura Albatros, Bucureşti, 2001
˝Dacic Parc˝, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2005
˝54/24˝, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008
˝Băieţi aproape buni˝, Editura Tritonic, Bucureşti, 2010
˝Călător prin lumea mare˝, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011
˝Des mecs bien au... presque˝, Edition L´Ecailler, Marsilia, 2013
˝Libertate˝, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2016
˝Spada˝, Agullo Editions, Bordeaux, 2016.
„Le dictateur qui ne voulait pas mourir”, Agullo Editions, Bordeaux 2018

Membru al Asociaţiei Internaţionale a Consultanţilor Politici (IAPC) din 2001 şi al Asociaţiei Europene a
Consultanţilor Politici (EAPC) din 2002
Membru fondator al Asociaţiei Române de PR din 1996
Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2004
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