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Informatii personale 

 

Nume/Prenume  BOGHIRNEA Iulia 
 

Locul de munca / 
 Aria ocupationala 

 Lector universitar doctor, Facultatea de Drept şi Ştiinte Administrative, Universitatea din 
Pitesti  

 
Experienta profesionala 

 

   

perioada  1 oct. 2008 -  prezent 
Functia sau postul ocupat  Lector universitar doctor  titular 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Susţinerea prelegerilor în cadrul cursurilor de Teoria generală a dreptului; Sociologia dreptului, 
Metodologia cercetarii stiintifice 

 
Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Targu din Vale nr. 1, Website  www.upit.ro  
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi didactice. Invăţămant universitar 

perioada  oct. 2005 -  oct.2008 
Functia sau postul ocupat  Asistent universitar doctorand titular 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Susţinerea seminariilor la disciplinele Drept administrativ si Dreptul mediului 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Targu din Vale nr. 1 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi didactice. Invăţămant universitar 

perioada  octombrie 2004 -  octombrie 2005 
Functia sau postul ocupat  Asistent  universitar asociat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Susţinerea seminariilor la disciplinele Drept constitutional si institutii politice si Dreptul mediului 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Targu din Vale nr. 1 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi didactice. Invăţămant universitar 

perioada  octombrie 2001 -  octombrie 2004 
Functia sau postul ocupat  Preparator universitar titular 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Susţinerea seminariilor la disciplinele Drept constitutional şi institutii politice şi Dreptul mediului 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Targu din Vale nr. 1 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi didactice. Invăţămant universitar 

perioada  martie 2000 -  octombrie 2001 
Functia sau postul ocupat  Preparator universitar asociat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Susţinerea seminariilor la disciplinele Drept constitutional şi instituţii politice  

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Piteşti, Str. Targu din Vale nr. 1 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi didactice. Invăţămant universitar 

http://www.upit.ro


Pag 2 - Curriculum vitae  

Nume Prenume 

  

Boghirnea Iulia 
 

 
 

Educatie si formare 
 

perioada  6 iunie 2014 - 7 octombrie 2015 
  - absolventă a studiilor postdoctorale –Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Radulescu”-  

Academia Română  
 

  
perioada  23 februarie -  23 martie 2010 

  - absolventă a cursurilor intensive de Drept comunitar al concurenţei “European Union 
Competition Law and its Enforcement in the National Jurisdictions: Policy Issues, Case Law 
and Compliances”, proiect finanţat de către Comisia Europeană prin Acordul nr. SI2.540074, 
organizat în parteneriat de către Universitatea din Piteşti (Romania), Colegiul de Ştiinţe Sociale 
(Lituania) şi Universitatea St. Cyril and Methodius din Veliko Târnovo (Bulgaria); 120 ore de curs- 5 
ECTS, coordonator proiect conf.univ.dr. Georgeta CHIRLEŞAN. 
 

perioada  octombrie 2005 -  martie 2010 
Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în domeniul Drept  - Universitatea Nicolae Titulescu 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Teoria generală a dreptului 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti, Facultatea de Drept 

perioada  2008 - 2010 
Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiată în Ştiinţe Juridice 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Drept 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Facultatea de Stiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Valahia din Targoviste 

Nivelul de clasificare a fosrmei de 
învăţământ/formare 

 ISCED 5 

 
perioada  22 - 26 mai 2006 

  - absolventă a cursurilor intensive cu titlul „L’élargisement de la l’Union europenne á L’Est: 
l’adhesion de la Roumanie. Le point de vue de la France et de l’Allemagne”, Lectrice du course 
dr. Irmgard Roux, organizat de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană 
din cadrul Universităţii din Piteşti; 15 ore 
 

perioada  2003 -  2004 
Calificarea / diploma obtinuta  absolventă a sudiilor postuniversitare  

 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Drept internaţional 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

Nivelul de clasificare a fosrmei de 
învăţământ/formare 

 ISCED 5 

perioada  1995 - 1999 
Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiată în Ştiinţe Administrative 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Stiintele administrative şi juridice 
Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de formare 
 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Administrative, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a fosrmei de  ISCED 5 
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învăţământ/formare 
 

 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Română 
 
 

Permis de conducere  Categoria B din 2005 
 

Informatii suplimentare  - autor şi coautor a peste 46 lucrări publicate in reviste de specialitate sau în volumele unor 
conferinte ştiinţifice internaţionale, unele dintre acestea fiind indexate ISI sau BDI. 

 
   

 
 
 
                14.10.2015                                                                                                                                       Lect.univ.dr. Iulia BOGHIRNEA 


