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Curriculum 
vitae  

 

 

  

                      Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Moroşteş Anca Florina 

Adresă Loc. Şimand nr. 1265 H., Jud. Arad 

Telefon 0755542880   

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 20.08.1985 

  

                                             Sex   Feminin 

                                  
                                   Starea 

civilă 

 
Necăsătorită 

Experienţă profesională 
                           

  Perioada 
                 

Functia sau postul ocupat 
 

Activitati si responsabilitati 
principale 

 
 

Numele si adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
           

 
 

    01.10.2011- prezent 
 

  - asis. universitar dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice 
 
- decan de an 
- desfasurarea activitatilor de seminar si a activitatilor practice 
- coordonarea si indrumarea studentilor in cadrul zilelor academice 
-     secretar departamentul de Drept Public 
 UVVG Arad, B-dul Revolutiei, nr. 94-96 
 
Invatamant superior 
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                      Educaţie şi 
formare 

2012- 2017 -Doctorand UVT, specializare Drept Constitutional 
2008-2009-Masterat-Drept penal si procesual penal aprofundat-UVVG- Arad 
2008-2009-Departamentul de pregatire a personalului didactic-UVVG-Arad 
2004-2008-Facultatea de Ştiinţe Juridice-Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ 
Arad. 
2000-2004-Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad. 
1996-2000- Liceul Teoretic Elena Ghiba Birta Arad. 

  

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat,diplomă licenţă si masterat 

Disciplinele principale studiate  Drept penal şi procesual penal, Drept administrativ,Dreptul mediului, Dreptul 
familiei, Drept civil şi procesual civil, Drept roman, Dreptul muncii, Criminalistică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ Arad.  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii aprofundate, 4 ani, curs la zi. 
Studii aprofundate de masterat, 1 an, curs la zi 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Determinare şi orientare spre rezultate, iniţiativă, loialitate,punctualitate, 
comunicare, deschidere şi flexibilitate. 

  

Limba maternă Română 

  

 
                     Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 
  Lb. Engleză şi Franceză 
   

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Capacitate organizatorică bună, capacitate de coordonare formată şi dezvoltată  
în cadrul studiilor liceeale şi universitare. 

  

  

         Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

Bune cunoştinţe de utilizare dobândite în cadrul studiilor universitare  şi puse în 
practică la  locul  de muncă -  operare pachet Office, utilizare internet. 

  

  

  

                 Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B . 

Anexe Anexez  lista  lucrărilor  publicate  până in prezent 

  

 
 
 

 

                                                                                                                 Asist. univ. dr. Anca Florina Morostes 
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