
 

 

 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Stanciu, Cristina 

Adresa  Craiova, Dolj, Romania 

Telefon    

Fax   

E-mail   
 

Cetatenia  Romana 
 

Data nasterii  29.07.1976 
 

 Sex  feminin 

 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

  

 

Experienta profesionala 
 

Perioda  Preparator suplinitor: 01.10.1999 - 28.02.2000; 
Preparator titular: 28.02.2000 - 01.10.2001; 
Asistent suplinitor: 01.10.2001 - 01.10.2002; 
Asistent titular: 01.10.2002 - 01.03.2004; 
Lector: 01.03.2004 - prezent Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova. 

 

Functia sau postul ocupat  Lector universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Activitati didactice 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,  str. A. I. Cuza, nr. 13, cod 
postal 200585, Craiova, Dolj, Romania 

Tel: 0251/419900  

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant superior 

 

Educatie si formare 
 

Perioda  1999-2002 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în drept, domeniul ştiinţe juridice, cu teza „Studiu asupra naturii juridice a promisiunilor de 
vânzare” 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Drept civil 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 6 

Perioda  1995-1999 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiată în ştiinţe juridice 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Dreptul transporturilor,  

Drept internaţional privat,  

Drept contravenţional 



 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 5 

 

 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Romana 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleza  C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

B2 Utilizator 
independent 

            

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Competente sociale: participare sociala activa, comunicare, cooperare, lucru in echipa 

Abilitati sociale: capacitate de intelegere si relationare cu alte persoane, adaptabilitate, cordialitate in 
relatiile cu alte persoane. 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Bun organizator, capacitate de a coordona o echipa si de a lucra impreuna cu aceasta 

 

Competente  si aptitudini tehnice  n/a 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 O buna stapanire a  aplicatiilor din suita Office: Acces, Excel, Word 

 

Competente si aptitudini artistice  n/a 
 

Alte competente si aptitudini   
 

Permis de conducere  Categoria B 
 

Informatii suplimentare  Activitate stiintifica: 12 carti de specialitate în calitate de autor şi coautor, 38 de articole, membru în 
2 granturi si proiecte de cercetare 

 

 Anexe   

 


