
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   PARASCHIV, CARMEN SILVIA 

Adresă(e) Str.Splaiul Independenţei, nr.202H, Bl.2, ap.29, etaj 5, sector 6, Bucuresti 

Telefon(oane) Fix:- Mobil: 0720.444.306 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) paraschivcrmn@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 07.02.1964 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Program POSDRU/ID138316 
Expert program/analist piața muncii pe domenii de competență (SO) 

  

Perioada 2006-2010 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor – Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice in catedra de drept public la specialităţile: Drept procesual penal; drept penal al 
afacerilor, drept penal internaţional 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept 
Calea Văcăresti, nr.187, sector 4, Bucureşti, C.P.040051 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar 

Perioada 2002-2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar şi prodecan al Facultăţii de drept 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplina drept procesual penal 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tibiscus din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar 
  

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplina drept procesual penal 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar 
  

Perioada 1997-2000 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplina drept procesual penal 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar 
  

Perioada 1991-1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplina drept procesual penal 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar 
  

Perioada 1988-1991 



Funcţia sau postul ocupat Jurist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentare juridică 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de pescuit oceanic Tulcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reprezentare juridică în Cenrala Peştelui din Ministerul Industriei Alimentare 
  

 
                                  Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de Licenţă în domeniul Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti-Facultatea de Drept 

  

Perioada 1994-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti-Facultatea de Drept 

  

Perioada 2010 şi în prezent 

Calificarea / diploma obţinută Expert evaluator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 

 

Membru in Comisia permanenta de evaluare academica pe domeniul drept –
septembrie 2015 

Experienţă de cercetare 
ştiinţifică 

 

2007-2009 Grant-Procesul penal între celeritate şi legalitate- membru 

2007-2008 Grant-Asistenţa penală şi postpenală a minorului. Armonizarea legislaţiei române privind răspunderea 
penală a minorilor cu legislaţiile statelor membre ale Uniunii Europene 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Corect, loial,  spirit de daruire, resposabilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă dobândită în activităţi didactice desfăşurate timp de 20 de ani în învăţământul superior 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoaşterea sistemului de operare Windows XP 
O bună utilizare a aplicaţiilor Microsoft Office 

  

Alte competenţe şi aptitudini muzică 
  

  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Anexe Lista de lucrări 

 
 
  


