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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Mirică Ştefania-Cristina

Adresă(e) Galaţi, str. Constantin Brancoveanu nr.4, bl.DL2, sc.1,ap.24
Telefon(oane) 0745004644

Fax(uri)
E-mail(uri) cmirica@ugal.ro stefania_mirica@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 21.11.1980

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Cadru didactic universitar

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada

2012 – prezent
Lector universtitar
Susţinerea de cursuri şi seminarii în următoarele domeniii:
-Drept administrativ
-Instituţii politice
-Drept constituţional
-Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice
Universitatea ‚Dunărea de Jos’ Galaţi, Facultatea de Ştiinte Juridice, Sociale şi Politice,
Departamentul de Ştiinte Administrative şi Regionale, str.Domnească nr.47, cod 800008.

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

2008 – 2012
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii în următoarele domenii:
- Drept administrativ I şi II
- Sisteme administrative europene
- Instituţii politice şi drept constituţional
- Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice
- Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică
- Procedura contenciosului administrativ
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea ‚Dunărea de Jos’ Galaţi, Facultatea de Ştiinte Juridice, Sociale şi Politice,
Departamentul de Ştiinte Administrative şi Regionale, str.Domnească nr.47, cod 800008

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

2006-2008
Preparator universitar
Seminarii în domeniul Drept administrativ I şi II
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Ştiinte Juridice, Sociale şi Politice, Departamentul
de Ştiinte Administrative şi Regionale, str.Domnească nr.47, cod 800008

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

2004-2005; 2005-prezent
Avocat stagiar; avocat definitiv
Consultanţii juridice, asistenţă şi reprezentare
Baroul Galaţi, str.Brăilei nr.153, cod poştal 800367
juridic

Educaţie şi formare

Perioada 2007 -2011
Calificarea / diploma obţinută Titlul de doctor în drept obţinut în baza Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

nr.6468 din 7.12.2011
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Drept administrativ

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Şcoala Doctorală

Perioada 2001 – 2005
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe economice (2007), specializarea Managementul firmei

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management, Marketing, Economie politică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice
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Perioada
Calificarea/diploma obtinută

Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorul de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorul de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorul de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorul de formare

Limba maternă

2005 – 2006
Certificat de absolvire curs modul psiho-pedagogic
Pedagogie, Psihologia educaţiei

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

2003 -2004
Diploma de Studii aprofundate, specializarea Drept internaţional public şi privat
Drept penal european, Probleme speciale de drept internaţional privat, Probleme speciale de drept
procesual civil, Instituţii în dreptul comerţului internaţional
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept

1999 – 2003
Licenţiat în ştiinţe juridice
Drept civil, Drept penal, Drept administrativ, Drept constituţional şi instituţii politice

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept

1995 -1999
Diploma de bacalaureat
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleza C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat

Spaniola B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

În perioada 2006 -2008 am îndeplinit funcţia de Responsabil ID IFR pentru specializarea Drept IFR a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. Am dobândit aptitudini
organizatorice şi experienţă în acest domeniu prin intocmirea statelor de funcţii (anual) şi a
programărilor activităţilor didactice (semestrial).
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Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

MS Office: Word, Excel, Power Point

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu din mai 2006.


