
 

 
Europass 

Curriculum 

vitae   
 

 

Informaţii 

personale 
  

Nume/Prenume  Cristina  Ilie 

Adresă  Craiova, Romania 

Telefon  

Telefon mobil  

Email cristin_il@yahoo.com    

Data naşterii 11-10-1982 

Sex Feminin 

Domeniu de 

autor 
 Sociolog 

Experienţă 

profesională 
 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Avocat definitiv 

Perioada 
01.07.2009- prezent 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Cabinet individual de avocatură “Ilie Cristina “  

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Legal 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Firma de avocatura ofera consultanţa juridică în numeroase 

domenii : drept civil, drept comercial, drept fiscal, drept penal, 

etc 

 

  

Funcţia sau postul 

ocupat 
Cadru didactic asociat 



Perioada 

 

01.10.2009-prezent 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Educaţie 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 

  

Funcţia sau postul 

ocupat 
Avocat stagiar cu contract de colaborare 

Perioada 01.02.2007<> 30.06.2009 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Cabinet avocat " Nina Pascu" 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Legal 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Domeniu Activitate Firma: Practicarea avocaturii 

 

Responsabilitati: 

• redactare contracte, notificari, acte procedurale 

• intalniri cu clientii 

• documentare in privinta legislatiei pentru anumite dosare; etc 

  

Educaţie şi 

formare 
  

  

Calificarea/diploma 

obţinută 
 ----- 

Perioada 2009- prezent 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din 

Bucureşti 

Oraş Bucureşti 

Descrierea 

(specializarea) 

∙ Profil: ştiinţe sociale şi politice 

∙ Specializare : sociologie 

 

Şcoala Doctorală 



  

Calificarea/diploma 

obţinută 
------ 

Perioada 2009-prezent 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova 
 

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

• profil : ştiinţe sociale  ; 

• specializarea : Dezvoltare Comunitară şi Integrare Europeană 

 

Studii Masterale 

  

Calificarea/diploma 

obţinută 
Diploma de Licenţă 

Perioada 2006-2009 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane , Universitatea din 

Craiova 

 

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

• profil : ştiinţe sociale  ; 

• specializarea : sociologie ; 

 

Titulatura diplomei obţinute : 

Diploma de licenţă 

Titlul de Licenţiat în Ştiinţe Juridice 

  

Calificarea/diploma 

obţinută  Certificat de competenţă lingvistică- limba engleză 

Perioada 2009 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Centrul de Limbi Străine- Universitatea din Bucureşti 

Oraş Bucureşti 

Descrierea • profil : limba engleză; 



(specializarea) • specializare : domeniul general; 

 

 

  

Calificarea/diploma 

obţinută 
Certificat de absolvire- Formator 

Perioada 2008  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Şcoala de arte şi meserii "Spiru Haret"- Craiova 

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

*Şcoala de arte şi meserii "Spiru - Haret" –Departamentul pentru 

pregătirea profesională a adulţilor-Craiova  

 *Specializarea : Formator 

                          -Pregătirea formării 

                          -Realizarea activităţilor de formare,etc 

 *Certificat de absolvire vizat de 

             - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

             - Ministerul Muncii, familiei şi egalităţii de şanse 

  

Calificarea/diploma 

obţinută 
Certificat de competenţă lingvistică- limba spaniolă 

Perioada 2008  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere – Centrul de Limbi Străine”Interlingua “ – 

Universitatea din Craiova  

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

 

• profil : limba spaniolă; 

• specializarea : domeniul general; 

 

  

Calificarea/diploma 

obţinută 
Diplomă de Master 

Perioada 2005 – 2007 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative “ Nicolae 

Titulescu“ ,Universitatea din Craiova , Departamentul pentru 



învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 

cursuri postuniversitare 

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative “ Nicolae 

Titulescu“ ,Universitatea din Craiova , Departamentul pentru 

cursuri postuniversitare 

• profil: drept; 

• specializare : Drept public şi Ştiinţe Penale; 

 

   

Calificarea/diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire a Modulului Postuniversitar de 

pregatire psihopedagogica, metodica si practica  

Perioada 2006 – 2007 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 

Departamentul pentru Pregătirea personalului didactic – 

Universitatea din Craiova  

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

• profil : psihologie – pedagogie 

• specializare : pregatire psihopedagogica , metodica si practica 

 

   

Calificarea/diploma 

obţinută 
Diploma de licenţă  

Perioada 2001 – 2005 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 

Facultatea de Drept si Ştiinţe Administrative “ Nicolae Titulescu 

“ – Universitatea din Craiova  

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

• profil : drept; 

• specializare : drept. 

 

 Titlul de Licenţiat în Ştiinţe Juridice  

   

Calificarea/diploma Diploma de bacalaureat 



obţinută 

Perioada 1997 – 2001 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 

Liceul de matematica-informatică - "Stefan Odobleja" , Craiova  

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

• Profil : matematica – informatica 

• Specializarea : Informatica 

   

Calificarea/diploma 

obţinută 

Atestat Profesional(specializarea : calculatoare –asistent 

programator 

Perioada 1997 – 2001 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 

Liceul de informatică “ Stefan Odobleja”– Craiova , 

Departamentul pentru cursuri informatice 

Oraş Craiova 

Descrierea 

(specializarea) 

• specializarea : informatică; 

 

Atestatul profesional conferă calitatea de asistent – programator 

şi este avizat de Ministerul Educaţiei 

Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

  

  

Limba maternă Romana 

Limbi străine cunoscute 

Engleza 

Spaniola 

Franceza 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversatie 

Discurs 

oral 
Exprimare 

scisă 

C2  C2  C2  C2  C2  

C1  C1  C1  C1  B2  

B2  B2  B1  B1  B1  

 

 Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

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


Competențe și 

aptitudini 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: 

 
Atestat professional (specializarea : calculatoare -asistent 

programator) 
* Cunoastere buna a – Windows XP, - Microsoft Office ( 

Wod, Excel, PowerPoint), - Internet Explorer, - PhotoStudio 
, - PhotoShop 

* Cunostiinte de baza : Turbo Pascal, C, C†† 
 

Competenţe şi abilităţi sociale: 

 

Consider ca sunt o persoana dinamica, buna organizatoare. Am 

putere de convingere, sunt responsabila si ambitioasa. Imi place 

sa lucrez in echipa si stiu întotodata sa-mi urmaresc scopul. Sunt 

interesata de dezvoltarea personala si profesionala permanenta 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice: 

Am o buna experienta in managementul organizatiilor 

 

Aptitudini artistice: 

• fotografia si prelucrarea fotografiei 

• Hobbiuri: - lectura, -skiul , - muzica 

Preocupări 

academice și de 

cercetare 

științifică 
 

 

 

- Membru al echipei ELSA (European Law Students 

Association ) , filiala Craiova . 

 - Membru al Organizaţiei „Sociologia Militans” 

-Colaborator al Institutului Social Oltenia, al Universităţii 

din Craiova, în cadrul căruia am participat la realizarea a 
numeroase proiecte de cercetare: 

    1. Opinii şi intenţii politice ale electoratului craiovean în 
preajma Referendumului din 19 iunie 2007, sondaj de 

opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 
14-16 mai 2007 

    2. Opinii şi aprecieri ale locuitorilor din Craiova despre 
cei care pleacă din România pentru a munci în străinătate, 

sondaj de opinie,  Institutul Social Oltenia, Universitatea 

din Craiova, 2-14 iulie 2007 



    3. Opinii şi aprecieri ale locuitorilor din Braşov despre cei 
care pleacă din România pentru a munci în străinătate, 

sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din 
Craiova, 2-14 iulie 2007 

    4. Evaluarea condiţiilor de muncă şi de trai de către 
românii care lucrează în străinătate, sondaj de opinie,  

Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 

septembrie 2007 

    5. Gradul de informare a oamenilor privind condiţiile şi 

posibilităţile de muncă în ţările Uniunii Europene, 1-9 
octombrie 2007 

    6. Evaluarea activităţii administraţiei publice locale din 
municipiul Craiova, sondaj de opinie, Institutul Social 

Oltenia, Universitatea din Craiova, 5-12 decembrie 2007 

    7. Opiniile de vot ale electoratului craiovean în 

perspective alegerilor locale din 1 iunie 2008, sondaj de 

opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 
18- 24 martie, 2008 

    8. Opiniile de vot ale electoratului craiovean în 
perspective alegerilor locale din 1 iunie 2008, sondaj de 

opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 
15-19 mai, 2008 

    9. Opiniile de vot la alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale, Sondaj de opinie la ieşirea din 

urne( Exit Pool), sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, 

Universitatea din Craiova, Baia de Fier, 1 iunie, 2008 

    10. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului în 

România, sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, 
Universitatea din Craiova,Craiova, 4-14 iulie 2008 

    11. Cunoaşterea opţiunilor de vot pentru alegerile 
generale din noiembrie 2008, sondaj de opinie, Institutul 

Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 3-6 noiembrie 
2008 

    12. Intenţiile de studiu în învăţământul superior ale 

elevilor din ultimul an de liceu( Municipiul Craiova), sondaj 
de opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din 

Craiova, 4-16 mai, 2009 

    13. Evaluarea activităţii publice locale şi cunoaşterea 

efectelor crizei economice. Cunoaşterea intenţiilor de vot 
privind alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, sondaj 

de opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din 
Craiova, 19-26 mai 2009 



    14. Consumul mass-media în Municipiul Craiova, sondaj 
de opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din 

Craiova, 5-15 iulie 2009 

   15. Percepţia locuitorilor din Municipiul Craiova cu privire 

la fenomenul violenţei intrafamiliale,  sondaj de opinie, 
Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 5-15 

iulie 2009 

    16. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor romilor în 
Municipiul Craiova, sondaj de opinie, Institutul Social 

Oltenia, Universitatea din Craiova, 5-15 iulie 2009 

    17. Consumul de produse de panificaţie în oraşul 

Craiova, sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, 
Universitatea din Craiova, 5-15 iulie 2009 

    18. Evaluarea imaginii instituţiilor publice, sondaj de 
opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 

5-15 iulie 2009. 

 Participări la conferințe: 
1. Colocviul Național de Științe Sociale ”ACUM” Brașov 

,26-28 noiembrie 2009 
 

2. Conferința internațională : European Offenfer 
Employment Forum/ The road to recovery: finding work 

after prison in a challenging economic climate , 15-16 

aprilie 2010, Valencia, Spania 

Studii și 

articole 

apărute în 

publicații 

naționale 

  

   

 

 

 

1. The human right to a healthy environment , Editura 

Universitas  Petroşani, 2005 

2.Influența factorilor sociali în formarea responsabilității 

ecologice, în vol. Colocviul Național de Științe Sociale 
”ACUM”- Brașov 2009, Editura Universității Transilvania  

3. Aspecte ale migrației românilor în Marea Britanie/ 
Aspects of the romanian migration to the United Kingdom, 

Revista Universitară de Sociologie, Anul VI, nr. 2/2009 

 

 


