
   

 

  

 

Nationalitate (-tati)  Română 

 

Data nasterii  27/12 

 

Sex  Feminin 

 

 

 

 

 

   

 
  
2011 – prezent 

Lector universitar Doctor, Disciplina –Dreptul contractelor; Drept civil ;  

Drept Constituţional şi Instituţii Politice 

 

Titular de curs şi seminar- Dreptul contractelor; Drept civil ; Titular de 

seminar Drept Constituţional şi Instituţii Politice  

 

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

• Perioda  2008  –  2011 

• Functia sau postul ocupat  Asistent  Universitar Doctor, Disciplina – Drept civil; Dreptul consumației; Drept 

Constituţional şi Instituţii Politice;  

• Activitati si responsabilitati 

principale 

 Titular de curs şi seminar 

• Numele si adresa 

angajatorului 

  

• tipul activitati  sau sectorul de 

activitate 

 Universitatea  din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

   

• Perioda  2005 - 2008 

• Functia sau postul ocupat  Preparator  Universitar, Disciplina – Drept administrativ I ; Drept Constituţional  

şi Instituţii Politice 

 

• Activitati si responsabilitati 

principale 

 Titular de seminar 

• Numele si adresa 

angajatorului 

  

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 

 

INFORMATII  PERSONALE 
 

Nume/ prenume  SPASICI   CAMELIA 

Adresa(e)  Bd. Regina Elisabeta , nr. 4-12 

Bucharest (Romania)  

 

Telefon(oane)  021 310 49 20 

E-mail (uri)  camelia.spasici@faa.unibuc.ro ; av_cameliastanciulescu@yahoo.com 

EXPERIENTA PROFESIONALA 

• Perioda   2008  –  prezent    

• Functia sau postul ocupat   Asistent  Universitar Doctor, Disciplina – Drept civil; Drept Constituţional şi Instituţii 
Politice 
 

• Activitai si responsabilitati 
principale 

 Titular de curs şi seminar 

• Numele si adresa angajatorului   
 

• tipul activitati  sau sectorul de 
activitate 

 Universitatea  din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

 

 

 

  Titular de curs şi seminar 
 

mailto:camelia.spasici@faa.unibuc.ro


   

• tipul activitati  sau sectorul de 

activitate 

 Universitatea din Bucureşti , Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

 

• Perioda  2005 - prezent 

• Functia sau postul ocupat  Avocat definitiv 

 

• Activitati si responsabilitati 

principale 

 Consultanta si asistenta juridica 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 Baroul Bucuresti 

• tipul activitati  sau sectorul de 

activitate 

 

 

 Activitati de consultanta si asistenta juridica 

• Perioda  2003– 2004 

• Functia sau postul ocupat  referent 

 

• Activitati si responsabilitati 

principale 

 Elaborarea si  încheierea  de contracte 

• Numele si adresa 

angajatorului 

 S.C. Romtelenet SRL 

• tipul activitati  sau sectorul de 

activitate 

 Juridic 

   

   

 

EDUCATIE SI FORMARE 

• Perioda  Decembrie 2008 

• Calificarea / diploma obtinuta  Doctor– specializarea drept civil 

   

• numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Facultatea de drept 

   

 

• Perioda  2004 - 2005 

• Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de master 

 

• disciplinale Principale 

studiate / competente 

professionale dobandite 

 Dreptul afacerilor 

• numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Facultatea de drept 

 

 

• Perioda  2000 - 2004 

• Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de licenta 

• disciplinale Principale 

studiate / competente 

professionale dobandite 

 Drept 

• numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Facultatea de drept 

•nivelul in clasificarea 

nationala sau internationala 

 Universitate cu grad de incredere ridicat 

 

 

• Perioda  2007 



   

• Calificarea / diploma obtinuta  Curs Master Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale 

• disciplinale Principale 

studiate / competente 

professionale dobandite 

  

• numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Institutul Diplomatic Român 

•nivelul in clasificarea 

nationala sau internationala 

  

 

 

• Perioda  2006 

• Calificarea / diploma obtinuta  Modul  psihopedagogic 

• disciplinale Principale 

studiate / competente 

professionale dobandite 

  

• numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului 

 

 

 

 Universitatea din Bucureşti -  Facultatea de Psihologie 

• Perioda  Iulie 2009 

• Calificarea / diploma obtinuta  Curs Limba Engleză  - Ariel 

• disciplinale Principale 

studiate / competente 

professionale dobandite 

  

• numele si tipul institutiei de 

invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Limbi Străine 

•nivelul in clasificarea 

nationala sau internationala 

 

 

 

  

 

 

 

LIMBA (I) MATERNA (E)  Română 

 

Engleză, franceză 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 

 Preocupare constantă pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice obţinute pe perioada 

studiilor universitare şi pentru acumularea de noi cunoştinţe, atât în domeniul juridic, cât şi în 

cel psihopedagogic. În decursul carierei mele academice am desfăşurat activităţi didactice şi             

profesionale de calitate, cu preocupări permanente de pregătire psiho-pedagogică şi metodică,            

urmând în mod constant şi continuu perfecţionarea tehnicilor şi metodelor de predare, pentru 

a transmite studenţilor conceptele teoretice de bază şi aspectele practice specifice dreptului 

procesual penal. 

 

 

LIMBA (I) STRAINA (E) 

CONOSCUTA (E) 



   

Autoevaluare   

• Nivel european (*) 

 

 

 

 
 

Intelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participar

e la 

conversati

e 

Discurs 

oral 

Exprimare scrisa 

C2 
Englez

ă 
C2 Engleză C2 Engleză C2 Engleză C2 

Englez

ă 
C2 

Englez

ă 

C2 Franceză C2 
Francez

ă 
C2 

Francez

ă 
C2 

Francez

ă 
C2 

France

ză 
C2 

France

ză 

  (* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE) 

 

COMPETENTE SI ABILITATI 

SOCIALE 

 

 Abilitatea de a lucra cu alte persoane, în diferite medii, capacitate de a 

interacționa și colabora în diverse situații. 

 

 

 

 

  

COMPETENTE SI APTITUDINI DE 

UTILIZARE A CALCULATORULUI 

 Nivel utilizator: Windows, Microsoft Office, Acrobat Reader, Internet 

 

 

25  martie 2016 


