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personale 

 

Nume / Prenume GAVRILESCU LUIZA -CRISTINA 

Adresă profesională Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România 

Telefon(oane) 0232201687   

Fax(uri) 0232201058 

E-mail(uri) luiza.gavrilescu@uaic.ro, luicrigav @gmail.com. 

Data naşterii 30.12.1975 

Postul ocupat Asistent universitar  

Departament Drept privat 

Titular disciplină Drept civil: Partea generală; Persoanele; Drepturi Reale; Obligaţii  
seminarii     

  

Educaţie şi 
formare 

 

 
 

   Perioada       
                                            

 

2014- prezent  

Diploma     obţinută Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului „ Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi 
implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ”, cu tema de cercetare „Reforma reglementărilor privind insolvenţa în spaţiul 
european”. 

Denumirea instituţiei  Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Universitatea din Craiova şi Universitatea „Al.I. Cuza” din IAŞI 

                                                           
Perioada                                               
 

 
2003- 2012  

Denumirea instituţiei    Facultatea de Drept, Universitatea.” Al. I. Cuza” Iaşi 

  Diploma     obţinută Doctor în drept, în domeniul  Dreptului Comerţului Internaţional-cu distincţia summa cum laude , pentru teza de doctorat „Falimentul în 
relaţiile comerciale internaţionale”,  coordonator profesor univ. dr. I. Macovei. 

Perioada 2009 

 
Diploma     obţinută 

  Utilizator a aplicaţiei Blackboard  a platformei MEDIAEC pentru IDD şi IFR 

Denumirea instituţiei     Universitatea.” Al. I. Cuza” Iaşi 

Perioada      2001-2002 

Diploma obţinută Studii aprofundate, Drept internaţional public şi privat 

Denumirea instituţiei  Facultatea de Drept, Universitatea.” Al. I. Cuza” Iaşi 

Perioada 2000-2001 

Diploma obţinută Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică 

Denumirea instituţiei  Departamentul de Pregătire al Personalului Didactic Universitatea  „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Perioada 1994-1998 

Diploma obţinută Diplomă de licenţă, Ştiinţe Juridice  

Denumirea instituţiei  Facultatea de Drept, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi 

Perioada 1990-1994 

Diploma obţinută Bacalaureat 

Denumirea instituţiei  Liceul Internat ”C. Negruzzi” , Iaşi 

 
 
 
Experienţa 
profesională 
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Perioada 1998- 2004  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Avocat în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi  „ Leonte & Iovu”      

Numele şi adresa 
angajatorului 

Baroul Iaşi, str. A.Panu, Iaşi 

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preparator universitar, Drept internaţional privat şi Dreptul proprietăţii internaţionale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Drept, Universitatea” Petre Andrei, Iaşi, str. Gavril Musicescu, nr. 6, Iaşi 

Perioada 2002- 2006 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preparator universitar, Drept internaţional privat , Dreptul proprietăţii intelectuale , Drept civil- Partea generală, Persoanele 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Drept, Univ. „Al. I. Cuza,” Iaşi, Bd. Carol nr.11 

Perioada 2006 -prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Asistent universitar, Drept civil: Partea generală; Persoanele; Drepturi Reale, Obligaţii, Dreptul Afacerilor. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Facultatea de Drept, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, Bd. Carol nr.11 
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Publicaţii 

� „Drept civil. Partea generală”, Editura Universul Juridic, București, 2015, ISBN 978-606-673-677-0, 333 p. 
� „Drept civil.  Persoanele”, Editura Universul Juridic, București, 2015, ISBN 978-606-673-677-0,  în curs de apariție Editura 

Universul Juridic, București, 2015, ISBN 978-606-673-677-0, 300 p. 
� „O analiză a conformității legii române a insolvenței personale cu recomandările Comisiei europene sub aspectul 

reglementării eliberării de datorii a debitorului” („An analysis on the conformity of Romanian personal insolvency law 
towards the European Commission recommendations concerning the regulation of debtor's debts discharge”) în  Revista 
Română  de Drept al Afacerilor nr.7/2015, Ed. Wolters Kluwer, p. 13-25; 

� „Admisibilitatea denunțării unilaterale a actelor juridice civile”,  pe   portalul http://www.universuljuridic.ro.  
� „Diferențe de regim juridic între nulitatea totală și nulitatea parțială a actului juridic”, pe portalul  

portalul http://www.universuljuridic.ro. 
� „Cerințele actualei reglementări pentru ca violența să fie susceptibilă să vicieze consimțământul la încheierea actelor 

juridice”, în curs de publicare în volumul Conferinței omagiale organizate de Facultatea De Drept a Universității  „Al. I. Cuza” Iași cu 
ocazia împlinirii a 160 de ani de la înființare  ; 

�  „Impactul estimat al modernizării legislației insolvenței asupra mediului socio-economic și consecințele asupra sistemului 
administrativ” în curs de  publicare pe site-ul proiectului  „ Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la 
nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ”, august 2015;  

�  „O Nouă Abordare a Eșecului în Afaceri și a Insolvenței conform Recomandării Comisiei Europene”,  în volumul Conferinței 
internaționale „Law between modernization and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order 
organization”, București ,  21-23 aprilie 2015, pp. 163-172; 

� „Considerații privind consacrarea leziunii în noul Cod civil” , în curs de apariţie în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi ; 
� „Criterii de apreciere a caracterului esențial al erorii-viciu de consimțământ” în curs de apariţie în Analele Universităţii „Al.I. 

Cuza”, Iaşi ; 
� “Condițiile acordării de despăgubiri și prestații compensatorii ca urmare a divorțului” (“  The conditions of granting 
damages and compensatory benefits as a result of divorce”) în curs de apariţie în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi nr. II-2013;.  
� „Strategii de armonizare a legislațiilor statelor europene în materie de insolvență”, în  Revista Română  de Drept al 

Afacerilor, nr. 1 /2015, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 1583-493X,  indexată în B.D.I. EBSCO, Po Quest, HeinOnline, pp.105-116. 
� „Modele de bune practici în domeniul insolvenţei şi implementarea acestora în sistemul administraţiei publice”, în curs de  

publicare pe site-ul proiectului  „ Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile 
socio-politice aspra sistemului administrativ”, decembrie 2014.  

� ”Modernizarea sistemelor legislative europene în materia insolvenței” („Modernization of European laws on insolvency”),        
în  Revista Română  de Drept al Afacerilor, nr. 11 /2014, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 1583-493X,  indexată în B.D.I. EBSCO, Pro 
Quest, HeinOnline, pp. 62 -72 . 

� „ Diferitele valențe ale declarației de invocare a rezoluțiunii”  („The various valences of the declaration of invoking the     
� rescission”) în Volumul  Conferinței internaționale CCI 3i,  COMMUNICATION, CONTEXT,   INTERDISCIPLINARITY, Studies and  
� Articles, Volume III, Section: LAW ,CCI 3, coord. I. Boldea, Editat : The Alpha Institute for Multicultural Studies, publicat de Petru  
� Maior University Press, 2014,  (ISSN: 2069-3389, pp.354-361, ce va fi supus evaluării ISI-  
� Thomson  Reuters în vederea includerii în Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – Web of Knowledge, în regim de  
� Proceedings Papers,   http://www.upm.ro/cci3. 

� „Importanța extinderii domeniului de aplicare al Regulamentului CE nr. 1346/2000 pentru eficientizarea procedurilor de 
insolvență” în volumul conferinței internaționale „Uniformizarea dreptului, efecte juridice și implicații sociale, politice și 
administrative”, Iași, 2014, Ed. Hamangiu, ISBN 978-606-27-0138-3, pp. 225-234 ; „The Importance of Extending the Scope of 
the EC Regulation no. 1346/2000 for the Efficiency of the Insolvency Proceedings”, în volumul Conferinței internaționale 
„Uniformization of the law – legal effects and social, political, administrative implications”, Iași,, 23-25 octombrie 2014., ISBN 978-
606-27-0138-3, pp. 221-229.    

�  „Rezoluţiunea contractului: remediu subiectiv sau obiectiv?” ( „The rescission of the contract-is it a a subjective or an objective 
remedy?”), în Revista Acta Universitatis ”Lucian Blaga” seria Jurisprudentia nr. 1/2014  a  Facultăţii de Drept a Universitatii 
Lucian Blaga Sibiu, pg. 161-171, Indexată în BDI: CCEOL,  Hein Online, Editura Hamangiu, ISSN 1582-4608, pp. 161-172 . 

� „Tudor Leonte și reinventarea romanului policier”, cronică în Dacia literară pentru romanul „Nălucile din valea Cocoarei”, de 
Tudor Leonte, în Dacia Literară, anul XXIV, nr. 7-8/2013, ISSN 1220-7322,  pp. 142-144 .  

� „The meaning of the expression: „Rescission by operation of law” („Semnificaţia sintagmei rezoluţiunea operează de plin 
drept”, în  Revista AGORA International Journal of  Juridical Sciences, nr. IV/2013, December 2013, Agora University Editing 
House, E-ISSN : 2067-7677; Indexată C.N.C.S.I.S. B+,, BDI: EBSCO, Hein ONLINE,Ulrichs, VLEX Networks , pp. 49-54. 

� “Settle conflicts of jurisdiction in international insolvency proceedings”( „Gestionarea conflictelor de competenţă în  procedura 
falimentului internaţional”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 12/2013, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 1583-493X,  indexată în 
B.D.I. EBSCO, Pro Quest, HeinOnline,   pp. 95-106. 

�  “The enforcement of foreign decisions on international bankruptcy” („Punerea în executare a deciziilor străine privind 
falimentul internaţional), în  revista AGORA International Journal of  Juridical Sciences, nr.1/2013, Agora University Editing 
House, ISSN : 1843-570X, indexată  C.N.C.S.I.S.  B+., pp.50-55.   

� „Falimentul în relaţiile comerciale internaţionale”, monografie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, CNCS, ISBN 978-606-678-
718-5,    592 pg. 

� “Considerations on the Need to Develop a Common Law on International Bankruptcy” (“Consideraţii privind necesitatea 
elaborării unui  drept comun în materie de faliment internaţional”) , în Studies of Business Law - Recent Developments 
and Perspectives, Editura Peter Lang International Academic Publishers , 2013, ISBN 978-3-631-64128-6 , cuprinzând lucrările 
Conferinţei internaţionale „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, din cadrul Departamentului de Drept al 
Academiei de Studii Economice Bucureşti, 2 noiembrie 2012, pp. 239-249.  

� „Sisteme  de  determinare a competenţei privind deschiderea procedurilor  de faliment internaţional”,  în Analele Universităţii 
„Al.I. Cuza”, Iaşi ,  nr. I-2012, pp. 39-48. 

�  „Reflectarea  principiilor  de drept intertemporal în noul Cod civil”, în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi nr. II-2011,  pp. 43-
68. 

�  „Tehnici normative de omogenizare a reglementărilor falimentului internaţional”,  în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi nr. 
II-2010, pp. 63-72. 
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Publicaţii 
 

 
�  „Proceduri teritoriale de insolvenţă”, în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi nr. I-2010”, pp. 61-87. 
� “Strategii globale  în reglementarea insolvenţei transfrontaliere a instituţiilor de credit”, în   Analele  Universităţii  „Al.I. Cuza”,   
     Iaşi,  2008, pp. 71-85. 

�  „ Convenţia din 1996 de la Haga referitoare la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu 
privire la răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor”,  în Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi 2007, pp. 111-
135. 

�  „Drept civil . Partea Generală”. Suport de curs, Editura Universităţii „Al. I. Cuza, Iaşi”, 2007. 
� „Drept civil . Persoanele”. Suport de curs, Editura Universităţii „Al. I. Cuza, Iaşi”, 2007. 
�  „Condiţiile deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului în actuala reglementare”, în  Analele Universităţii „Al. I. 

Cuza”, Iasi, 2005, pp.129-142 . 
� „Incidenţa cererii de emitere a somaţiei de plată asupra cursului prescripţiei extinctive”,  în Analele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 

2004. 
� „ Raportul dintre contrafacere şi concurenţă neloială în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală”,  în Analele Universităţii „Al. 

I. Cuza” Iaşi, 2003. 
� „Dreptul de divulgare a operelor postume”,  în Analele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2002 . 
� ”Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie prin unele dispoziţii ale Decretului 328/1966 ,republicat, privind circulaţia pe drumurile   

publice” în Anuarele Universităţii „Petre Andrei” Iaşi, 2001 la Editura Grand P.V.D . Iaşi. 
� „Consideraţii juridice asupra modificărilor aduse regimului    străinilor în   România prin Legea nr 123/2001”; în Anuarele 

Universităţii „Petre Andrei” Iaşi, la Editura Grand P.V.D . Iaşi 2001. 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate 
academică 

 
• 2015 octombrie - participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, organizată de Facultatea De 

Drept a Universității Al. I. Cuza Iași, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la înființare, cu comunicarea Cerințele actualei reglementări 
pentru ca violența să fie susceptibilă să vicieze consimțământul la încheierea actelor juridice; 

• 2015 august participare la Workshop-ul „Implicaţii practice, socio-politice, estimate, ale rezultatelor cercetării, efecte şi rezultate 
asupra sistemului administrativ.  organizat în cadrul proiectului „ Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului 
la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ”, cu lucrarea:  Impactul estimat al modernizării legislației 
insolvenței asupra mediului socio-economic și consecințele asupra sistemului administrativ; 

• 2015 iunie participare la stagiu intern la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu București,  organizată în cadrul proiectului „ 
Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului 
administrativ”; 

• 2015 aprilie- participare la Conferința Internațională organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu”București , în 
cadrul proiectului „ Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice 
aspra sistemului administrativ”, cu comunicarea „Recomandările Comisiei Europene privind O Nouă Abordare a Eșecului în Afaceri și 
a Insolvenței”, …. 

• 2014 decembrie –participare la Workshop-ul „Identificarea bunelor practici din domeniul de circumscriere a temei de cercetare. 
Strategii de implementare în sistemul administraţiei publice centrale şi locale”, organizat în cadrul proiectului „ Modernizarea legislaţiei 
naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ”, cu lucrarea 
Modele de bune practici în domeniul insolvenţei şi implementarea acestora în sistemul administraţiei publice;   

• 2014 octombrie-participare la Conferința internațională „Communication, Context, Interdisciplinarity” - ediţia a treia (CCI 3), organizată 
de   Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea "Petru Maior" din Tirgu Mures si Institutul de studii socio-
umane "Gheorghe Sincai" al Academiei Romane,  cu comunicarea Diferitele valențe ale declarației de invocare a rezoluțiunii (The 
various valences of the declaration of invoking the rescission);  

• 2014 octombrie - participare la Conferința internațională cu tema „Uniformization of the law – legal effects and social, political, 
administrative implications” organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza”Iaşi , în cadrul proiectului „ Modernizarea 
legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ”, cu 
comunicarea Importanța Extinderii Domeniului de Aplicare al Regulamentului CE nr. 1346/2000 pentru Eficientizarea Procedurilor de 
Insolvență ; 

• 2014 octombrie - participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi,  cu comunicarea Condițiile 
speciale ale răspunderii delictuale în materia unor efecte ale divorțului; 

• 2014 august -participare la cursurile Şcolii de vară de la Sinaia organizată în cadrul proiectului „ Modernizarea legislaţiei naţionale în 
contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra sistemului administrativ”; 

• 2013 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi,  cu comunicarea Consideraţii 
privind declanşarea automată a rezoluţiunii; 

• 2013 octombrie - participare la Conferinţa internațională „Prospects and Challenges of 21-st Century Law”, a Departamentul de Drept 
din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice , a Universităţii AGORA  Oradea cu comunicarea The meaning of the expression: 
„Rescission by operation of law („Semnificaţia sintagmei rezoluţiunea operează de plin drept”; 

• 2013 iunie –participare la Congresul internațional : „Reformele legislative, judiciare și administrative în lumea contemporană”, 
organizat de  Facultatea de Drept a Universitatii Lucian Blaga Sibiu cu comunicarea „ Rezoluţiunea contractului: remediu subiectiv 
sau obiectiv”; 

• 2012 noiembrie - participare la Conferinţa internaţională: “Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea, din cadrul 
Departamentului de Drept al Academiei de Studii Economice Bucureşti, cu comunicarea  „Consideraţii privind necesitatea elaborării 
unui  drept comun în materie de faliment internaţional”; 

• 2012 octombrie - participare la Conferinţa Perspective si provocări în dreptul secolului XXI, a Departamentul de Drept din cadrul 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice , a Universităţii AGORA  Oradea , cu comunicarea „Punerea în executare a deciziilor străine 
privind falimentul internaţional”; 

• 2012 octombrie- participare la Conferinţa internaţională „Drept național și drept european” în cadrul  sesiunii de comunicări ştiinţifice 
Zilele Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi,  cu comunicarea Sisteme   de  determinare a competenţei privind deschiderea procedurilor  de 
faliment internaţional; 
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Activitate 

academică 

• 2011 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al.I.Cuza”Iaşi, în cadrul secțiunii „Analiza noilor 
reglementări juridice în materie civilă” cu comunicarea „Reflectarea principiilor de drept intertemporal în Noul cod civil”; 

• 2010 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,  cu comunicarea ” Tehnici 
normative de omogenizare a reglementărilor falimentului internaţional”; 

• 2009 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, cu comunicarea “Proceduri 
teritoriale de insolvenţă”; 

• 2008 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cu comunicarea “Strategii globale  
în reglementarea insolvenţei transfrontaliere a instituţiilor de credit”; 

• 2007 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cu comunicarea „Observaţii  
asupra  Convenţiei din 1996 de la Haga privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la 
răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor”; 

• 2006 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cu comunicarea „Efectele 
deschiderii procedurii insolvenţei potrivit legii nr. 85/2006”; 

• 2005 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,  cu comunicarea „Modificările 
aduse Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului prin Legea nr. 249/2005”; 

• 2004 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,  cu comunicarea „Condiţiile 
deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului în actuala reglementare”; 

• 2003 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,  cu comunicarea „Incidenţa cererii 
de emitere a somaţiei de plată asupra cursului prescripţiei extinctive”; 

• 2002 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii „Al. I. Cuza”Iaşi,  cu comunicarea „Raportul dintre 
contrafacere şi concurenţă neloială în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală” 

• 2001 octombrie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Uiversităţii Al. I. Cuza cu comunicarea „Dreptul de divulgare a 
operelor postume "; 

• 2001 iunie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii Petre Andrei Iaşi cu comunicarea”Încălcarea prezumţiei 
de nevinovăţie prin unele dispoziţii ale Decretului 328/1966 ,republicat, privind circulaţia pe drumurile   publice”; 

• 2001 iunie-participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Zilele Universităţii Petre Andrei Iaşi cu comunicarea „Consideraţii juridice 
asupra modificărilor aduse regimului   străinilor în   România prin Legea nr 123/2001” . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aptitudini şi 
competenţe 

sociale 

 
- abilităţi de comunicare și empatie, valorificate în cadrul activității didactice ; 
- integrare în lucru în echipă, dobândită în activităţilor  derulate în societatea de avocatură; 
- spirit organizatoric, materializat în  activitatea de  coordonare a lucrărilor de licenţă, training studenţi pentru concursuri. 

Limba maternă Româna  

  

Limbi străine 
cunoscute 

Engleză, franceză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 

Utilizator  
independent 

                Limba    
franceză B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 

Utilizator 
 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Utilizarea  instrumentelor Microsoft Office™,World, Excel, Explorer, platforma Blackboard MEDIAEC 

Permis de 
conducere  

Categoria B 

Informaţii 
suplimentare 

Căsătorită, doi copii 

 

 
 


