
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  

 

  

 

Curriculum 

vitae  

Europass  

 

 

 

 

 

 
  

Informaţii 

personale 

 

Nume / Prenume Vlăsceanu Ana-Maria 

E-mail(uri) ana-maria.vlasceanu@drept.unibuc.ro 
 

 
  

  

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 2019-prezent 

Funcț ia sau postul 

ocupat 

Lector universitar 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 

Bucureşti  

Perioada 2015- 2019 

Funcț ia sau postul 

ocupat 

Asistent universitar 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, 

Bucureşti  

Perioada  

 

Funcț ia sau postul 

ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

2011-2014 

 

Asistent de cercetare 

  Facultatea de Drept, Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti  

Activităț i de cercetare în domeniul dreptului muncii și al securităț ii sociale. 

 

Perioada 

  

   Octombrie - decembrie 2011 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Autor al studiului ”Drepturile persoanelor cu dizabilităț i în lumina reglementărilor internaț ionale, 

europene ș i naț ionale – propuneri de lege ferenda” 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Cercetarea și elaborarea unui studiu cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităț i 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Cognitrom S.R.L.,  Piaţa 14 Iulie, nr. 18, Cluj-Napoca,  400325, Judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Cercetare 

  
  

  

Educaţie şi 

formare 

 

  

                                          

Perioada 

2011-2014 

Calificarea  Doctor în drept, cu teza „Protecț ia drepturilor salariaț ilor în cazul transferului de întreprinderi, 

unităț i sau părț i ale acestora” 

Disciplinele 

principale studiate  

  Dreptul muncii și dreptul securităț ii sociale 

mailto:ana-maria.vlasceanu@drept.unibuc.ro
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Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 

 

  

Perioada    2010-2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de master 

  Disciplinele principale 

studiate 

Relaț ii de muncă și industriale în Uniunea Europeaăa, Relaț iile de muncă și contractul individual de 

muncă, Negocierea colectivă și administrarea contractelor colective, Sociologia muncii, Sisteme și 

politici de securitate socială, Sisteme jurisdicț ionale. Conflictele de muncă. 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Drept, Universitatea  din București 

  

Perioada 2006 – 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de licenț ă 

  Disciplinele principale 

studiate 

Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Drept comercial,  Drept 

administrativ, Dreptul muncii. 

Numele şi tipul 

instituț iei de 

învăț ământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 

Burse  

Perioada Martie-decembrie 2015 

 Bursă de excelenț ă pentru tinerii cercetători, Institutul de Cercetări al Universităț ii din București, 

Secț iunea Științ e Sociale 
 

Aptitudini şi 

competenț e 

personale 

 
 

  

 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

 
 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Limba engleză, Limba franceză 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaț ie 

 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C

2 

Nu am nici 

o dificultate 

în a 

înţelege 

limba 

vorbită, 

indiferent 

dacă este 

vorba 

despre 

comunicare

a directă 

sau în 

transmisiun

i radio, sau 

TV, chiar 

dacă ritmul 

este cel 

C

2 

Nu am 
nici o 

dificultat

e în a 
înţelege 

limba 

vorbită, 
indiferent 

dacă este 

vorba 
despre 

comunica

rea 
directă 

sau în 

transmisi
uni radio, 

sau TV, 

chiar 
dacă 

ritmul 

C

2 

Pot să particip fără 
efort la orice 

conversaţie sau 

discuţie şi sunt 
familiarizat(ă) cu 

expresiile idiomatice 

şi colocviale. Pot să 
mă exprim fluent şi să 

exprim cu precizie 

nuanţe fine de sens. În 
caz de dificultate, pot 

să reiau ideea şi sămi 

restructurez 
formularea cu 

abilitate, în aşa fel 

încât dificultatea să nu 
fie sesizată. 

C

2 

Pot să prezint o 
descriere sau o 

argumentaţie cu 

claritate şi fluenţă, 
într-un un stil 

adaptat contextului; 

cu o structură 
logică eficientă, 

care să ajute 

auditoriul să 
sesizeze şi să reţină 

punctele 

semnificative. 

 

C

2 

Pot să scriu texte clare, 
cursive, adaptate 

stilistic contextului. 

Pot să redactez 
scrisori, rapoarte sau 

articole complexe, cu o 

structură logică clară, 
care să-l ajute pe 

cititor să sesizeze şi să 

reţină aspectele 
semnificative. Pot să 

redactez rezumate sau 

recenzii ale unor 
lucrări de specialitate 

sau opere literare.  
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rapid al 

vorbitorilor 

nativi, cu 

condiţia de 

a avea timp 

să  mă 

familiarizez 

cu un 

anumit 

accent. 

este cel 
rapid al 

vorbitoril

or nativi, 
cu 

condiţia 

de a avea 
timp să  

mă 

familiariz
ez cu un 

anumit 

accent.. 

          

Limba franceză C

1 

Pot să 

înţeleg un 

discurs 

lung, chiar 

dacă nu 

este clar 

structurat, 

iar 

conexiunile 

sunt numai 

implicite şi 

nu 

semnalate 

în mod 

explicit. Pot 

să înţeleg 

programe 

de 

televiziune 

şi filme fără 

prea mare 

efort. 

C

1 

Pot să 

înţeleg 

texte 

faptice şi 

literare 

lungi şi 

complex

e, 

sesizând 

diferenţe

le 

stilistice. 

Pot să 

înţeleg 

articolel

e 

specializ

ate şi 

instrucţi

unile 

tehnice 

lungi, 

chiar 

dacă nu 

se referă 

la 

domeniu

l meu. 

B

2 

Pot să comunic cu un 

grad de spontaneitate 

şi de fluenţă care fac 
posibilă participarea 

normală la o 

conversaţie cu 

interlocutori nativi. 

Pot să particip activ la 

o conversaţie în 
situaţii familiare, 

exprimându-mi şi 

susţinându-mi 
opiniile. 

B

2 

Pot să prezint 

descrieri clare şi 

detaliate într-o 
gamă vastă de 

subiecte legate de 

domeniul meu de 

interes. Pot să 

dezvolt un punct de 

vedere pe o temă de 
actualitate, arătând 

avantajele şi 

dezavantajele 
diferitelor opţiuni.  

Pot 

B

2 

Pot să scriu texte clare şi 

detaliate într-o gamă 

vastă de subiecte legate 
de domeniul meu de 

interes. Pot să scriu un 

eseu sau un raport, 

transmiţând informaţii 

sau argumentând în 

favoarea sau împotriva 
unui punct de vedere. Pot 

să scriu scrisori subliniind 

semnificaţia pe care o 
atribui personal 

evenimentelor sau 

experienţelor. 

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

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Organizată; 

Capacitatea de muncă, ambiț ioasă și proactivă; 

Comunicativă și sociabilă. 

 
 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Experienț ă în ceea ce privește munca în echipă și organizarea de proiecte 

 
 

Competenţe şi 

aptitudini 

tehnice 

Sisteme de operare: Windows, Mac; 

Office Software: Microsoft Office. 

 
 

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

ECDL - European Computer Driving Licence; 

Atestat de ajutor de programator –Programare în C++ și Visual C: 

Operare în Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Internet Explorer. 

 
 

 
 

Permis(e) de 

conducere 

Nu deț in permis de conducere 

  
 


