
   

 

 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informații personale 
 

Nume/Prenume  Smarandache, Lavinia Elena 

Adresa  Craiova, Dolj, România 

Telefon       

                                                  E-mail   
 

Cetățenia  Română 
 

Data nașterii  11.08.1979 
 

 Sex  Feminin 

 
Experiență profesională 

 

Perioada  2012-prezent 

Funcția sau postul ocupat  Lector  universitar 

                                   Perioada 

           

  Funcția sau postul ocupat 

 

                                   Perioada 

            Funcția sau postul ocupat 

 

Principalele activități și 
responsabilități 

 2005- 2012 

 

Asistent universitar 

 

2002-2005 

Preparator universitar 

 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Catedra de Drept 
Privat, str. Calea Bucureşti, nr. 107D, Craiova, Dolj, România 

Tel: 0351/177100 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior 

 

Educație și formare 
 

                                          Perioada 

          Calificarea / diploma obținută 

             

           Domenii principale studiate      

                  /competențe dobândite 

          Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

                  

                                            Perioada 

 2010-2013 

Postdoctorat în ştiinţe juridice  cu lucrarea Regimul juridic  al instituţiilor de credit, persoane 
juridice române, în context european  

Drept bancar 

Drept comercial 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

 

 

2002-2008 

Calificarea / diploma obținută  Doctor în ştiinţe juridice în domeniul „Drept civil” cu teza Studiu asupra persoanei juridice 
cu privire specială la formele de asociere în materie civilă şi comercială 



   

 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 Drept civil 

Drept comercial 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 ISCED 6 

Perioda  1998-2002 

Calificarea / diploma obținută  Jurist / Specializare: Drept 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 - teoria generală a dreptului 

- drept comercial 

- drept civil şi procesual civil 

- drept penal şi procesual penal 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept Nicolae Titulescu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 ISCED 5 

 

 1994-1998 
Diploma de Bacalaureat 

Liceul Național „Frații Buzești”, profil real, Craiova, Dolj 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilități de ascultare Abilități de citire Interacțiune Exprimare  
 

Franceza  C1 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

Engleza 

                                                               

 C1       Utilizator 

experimentat 

C2 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

Spaniola  C1 Utilizator 

experimentat 

B1 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competențe și abilități sociale  Competențe sociale: participare socială activă, comunicare, colaborare, lucru în echipă 

Abilități sociale: capacitate de înțelegere și relaționare cu alte persoane, adaptabilitate, 
cordialitate în relațiile cu alte persoane, deschidere spre noi experiențe, idei și valori. 

 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

 Bună organizatoare, capacitate de a coordona o echipă și de a lucra împreună cu aceasta, 
capacitate de a lua sau superviza decizii 

 

Competențe  și aptitudini tehnice  n/a 
 

Competențe și cunoștințe de 
utilizare a calculatorului 

 O bună stăpânire a tuturor aplicațiilor din suita Office: Acces, Excel, Outlook, Power Point, 
Project, Publisher, Word 

 

Competențe și aptitudini artistice  n/a 
 

Alte competențe și aptitudini  Hobby(uri): cinematografia și călătoriile  

Sporturi:  role, snowboard  și tenis de masa  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Numele și tipul instituției de  
învățământ/furnizorului de formare 

 
 Aptitudini și competențe 

personale 



   

 

         Informații suplimentare  Activitate ştiinţifică: 6 cărţi; 34 articole; participare la 3 conferinţe naţionale şi la 6 conferinţe 
internaţionale; profesor invitat la Universitatea de Bourgogne, Dijon, Franţa, în cadrul 
programului de mobilitate Socrates,  în perioadele: 11-15 decembrie 2006 ( susţinute 8 ore 
de curs), 29.06-06.07.2009 (susţinute 5 ore de curs), 22.05-01.06.2011 (susţinute 6 ore de 
curs); 2 stagii de documentare şi cercetare  la Universitatea de Bourgogne, Dijon, Franţa, în 

cadrul programului de mobilitate ERASMUS, în perioada 15.07- 25.07.2010  și 26.05.-

02.06.2012; 2 mobilități internaţionale desfăşurate la Universitatea de Bourgogne, Dijon, 
01.07-31.07.2011 și la Aristotle University of Thessaloniki  01.07-31.08.2012. 

Absolvirea în  mai 2009 a  Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul 
Universităţii din Craiova cu media generală 10. 

Stagiu de informare la instituţiile europene care îşi au sediul la Strasbourg (Consiliul 
Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Parlamentul European), desfăşurat în 
perioada 9-11 decembrie 2010. 

Membru în echipa de implementare a proiectului „Creşterea eficacităţii organizaţionale a 
administraţiei publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice, Cod 
SMIS: 20953, program cofinanțat de Fondul Social European, Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA), în calitate de Responsabil cu crearea 
Centrului de formare şi curriculei modulelor de curs, perioada  de derulare aprilie 2012-
septembrie 2013. 

Membru în echipa de implementare a proiectului „Burse Universitare în România prin Sprijin 
European pentru Doctoranzi (BURSE DOC)”, Contract nr. 
POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78421, în calitatate de secretar de proiect, perioada de 
derulare  decembrie 2010- decembrie 2013. 

 Responsabil orgnizare workshop în cadrul proiectului „Prin burse doctorale spre cercetare 
de nivel european”, Contract nr. POSDRU/88/1.5/S/50783 (februarie 2011). 

Membru fondator al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale Craiova, înfiinţat în anul 
2006, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Craiova, centru ce are drept 
scop desfăşurarea de activităţi ştiinţifice şi de cercetare, funcţionând sub egida Academiei 
Române din data de 27 februarie 2007. 
Aprilie 2003 - cursul on-line "Introduction to corporate social responsability: Romania" al 
World Bank Institute. 
Bursa Notarilor Publici “Gheorghe Dinu”  2001-2002. 

 

 
 
 

   

 


