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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pǎiuşescu Cristina Anca
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri) ancamili@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) românǎ 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector universitar doctor / Ştiinţe juridice 
Avocat definitiv 
 

  

Experienţa profesională 12 ani experientǎ teoreticǎ si practicǎ 
  

Perioada 2008 -2013 
Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr. în cadrul Facultǎţii de Ştiinţe Politice a Univ.Creştine „Dimitrie 

Cantemir”, facultatea de Stiinte Politice 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de teoretizare şi predare la cursuri si seminarii a discilinelor de 
specialitate juridică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Crestinǎ” Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii nr.176, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învǎţǎmânt juridic universitar; Titular de curs şi seminarii la disciplinele:  
- „Dreptul comunicării publice si al mass-media”; - autor de curs, editura 

Universitară; 
- „TGD” ; 
- „Drept comunitar”,; 
- „Drepturile omului”,; 
- ”Drept internaţional”,; 
- „Teoria şi practica negocierilor” ; 

Secretar de redacţie revista „Cogito” 
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2011 – Avocat definitiv în Baroului Bucureşti, decizia din 04.nov.2010 
 

 
2007-2009 Consilier juridic 
Primaria sector 3, Bucureşti, Direcţia Generala de asistenţǎ socialǎ şi protectia 
copilului; 
Principale activitǎţi şi responsabilitǎţi – reprezentarea institutiei in fata instanţei de 
judecatǎ; 
 

  2003-2008 asistent universitar 
Facultatea de Ştiinţe Politice a Univ.Crestine „Dimitrie Cantemir”; 

Titular de seminarii las discipinele „TGD”, „Drept constituţional”, „Drept comunitar”; 
Secretar de redacţie la Analele Facultǎţii de Ştiinţe Politice; 
 
2001-2003 Preparator universitar 

 Facultatea de Ştiinţe Politice a Univ.Crestine „Dimitrie Cantemir”; 
 Titular de seminarii las discipinele „TGD”, „Drept constituţional”; 

Secretar de redacţie la Analele Facultǎţii de Ştiinţe Politice; 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 2011 – Avocat definitiv, Baroul Bucureşti
 
2008 – Absolventǎ de Şcoalǎ doctoralǎ a Academiei de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”, Bucuresti; 
2008 – Titlu de Doctor în drept – acordat de Ministerul Educaţiei şi Cercetǎrii 
 

  

Perioada 2005 – absolventǎ Masterat „Integrare europeanǎ”, organizat de Univ. Creştinǎ 
„Dimitrie Cantemir” 

Calificarea / diploma obţinută 2001 – Licenţiatǎ a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti; media 
9,75; 
2001 – Absolventǎ a Facultǎţii de Ştiinţe juridice a Univ. Creştine „Dimitrie 
Cantemir” – media 9,33

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul drept / ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) românǎ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Francezǎ, englezǎ 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Fr./ 
en. avansat Fr./

en. avansat Fr./
en. avansat Fr./

en. avansat Fr./
en avansat 

Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale  
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