Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MITROFAN FLORINA
Piteşti, jud. Argeş, România

Data naşterii 20.02.1973 | Naţionalitatea română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada: 22.02.2005- prezent
Funcţia sau postul ocupat: judecător, Judecătoria Piteşti,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitatea judiciară
Perioada:1996 - 22.02.2005
Funcţia sau postul ocupat: consilier juridic S.C. SETCAR S.A. Piteşti,
Perioada: 1999- 2003
Funcţia sau postul ocupat: consilier juridic S.C. INTERBRANDS M&D S.R.L.
Bucureşti,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: juridic - reprezentare în faţa instanţelor
judecătoreşti şi a altor instituţii; asigurarea desfăţurarii activităţii firmei în
conformitate cu normele legale şi consilierea sub aspect juridic a
departamentelor şi conducerii acestora.
Perioada: 01.10. 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Lect. univ. dr.
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare şi seminarizare la disciplinele:
Deontologia magistratului, Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public
si executorilor judecătoreşti, Procedura administrativă şi contencios administrativ,
Drept administrativ comparat, Jurisdicţie constituţională
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din Piteşti, Facultatea de tiinţe
Juridice şi Administrative
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Activitate didactică şi de cercetare
ştiinţifică
Perioada 01.10.1998-01.10.2009
Funcţia sau postul ocupat: asist. univ.
Principalele activităţi şi responsabilităţi: seminarizare la disciplinele: Drept
constituţional şi instituţii politice, Elemente de drept,
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2002-2009
Doctor în drept, conform Ordinului Mninisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
nr.4698/14 august 2009 – Universitatea din Bucureşti Facultatea de Drept,
1992-1996
Licenţiat ştiinţe juridice- Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
1987-1991
Liceul Teoretic Ion Minulescu, Slatina
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare
franceză

Utilizator independent

VORBIRE

Citire
Utilizator independent

Participare la
conversaţie
Utilizator independent

SCRIERE

Discurs oral
Utilizator independent

Utilizator independent

Certificat nr.3141/25.09.2002- Universitatea din Bucureşti –Centrul de Limbi Străine

Competenţe de comunicare

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice
Permis de conducere
INFORMAΤII SUPLIMENTARE

- aptitudini de mediere a conflictelor,
- abilitatea de a comunica cu persoane din mediul profesional şi social,
- capacitatea de a lucra în echipă.
- activitate publicistică constând în comunicări, studii şi articole în reviste şi studii
cu caracter profesional;
- coordonarea şi îndrumarea studenţilor pentru realizarea cercetărilor în vederea
elaborării lucrării de licenţă şi a masteranzilor în vederea elaborării de dizertaţie;
Utilizarea calculatorului, Microsoft Office (Word, Excel), Internet
Categoria B

- participări la simpozioane, conferinţe cu caracter naţional şi internaţional;
- cursuri universitare de specialitate;
- studii şi comunicări publicate la nivel universitar;
- articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice recunoscute;
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Curriculum Vitae

Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii

Scrieţi numele şi prenumele

- Drept constituţional. Teoria generală - note de curs – I, Marius Andreescu, Cristian Gălăţanu, Iulia
Boghirnea, Florina Mitrofan, Editura Universităţii din Piteşti, 2001,
- Drept constituţional şi instituţii politice - note de curs – II, Marius Andreescu, Iulia Boghirnea,
Florina Mitrofan, Editura Universităţii din Piteşti, 2001,
- Mitrofan Florina, Dreptul la apărare şi reforma în justiţie, Sesiunea internaţională de comunicări
ştiinţifice – Sibiu - 2002
- Mitrofan Florina, Rolul Parlamentului în sistemele constituţionale contemporane, Revista de Studii
Juridice şi Administrative nr.1/2002, Editura Tiparg, Piteşti, 2002
- Mitrofan Florina, Funcţia de control parlamentar. Aspecte istorice şi de drept comparat
Revista de Studii Juridice şi Administrative nr.2/2002
- Mitrofan Florina, Liberul acces la justiţie , Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, Piteşti,
24-25 aprilie 2004
- Mitrofan Florina, Autoritatea judecătorească. Doctrină şi jurisprudenţă, Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice Sibiu, 2005
- Mitrofan Florina, Aspecte teoretice privind răspunderea în dreptul constituţional, Sesiunea
internaţională de comunicări ştiinţifice Piteşti, 15-16 aprilie 2005,
- Mitrofan Florina, Imunităţi şi incompatibilităţi în reglementarea Constituţiei
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Piteşti, 15-16 aprilie 2005
- Mitrofan Florina, Examinarea dispoziţiilor constituţionale româneşti privind proprietatea privată
Revista de Studii Juridice şi Administrative nr.4/2005, Editura Universităţii din Piteşti, anul 2005,
- Mitrofan Florina, Proprietatea ca drept fundamental, Revista de Studii Juridice şi Administrative
nr.5/2005, Editura Universităţii din Piteşti, anul 2005
- Mitrofan Florina, Consideraţii privind reglementarea dreptului de proprietate în dispoziţiile
constituţionale româneşti, Conferinţa internaţională ,,L’aquis communautaire” - Besoin pour
l’intégration européenne - Piteşti, 7-8 aprilie 2006
- Drept constituţional. Teoria generală, Marius Andreescu, Florina Mitrofan, Editura Universităţii din
Piteşti, 2006,
- Mitrofan Florina, Formele juridice ale proprietăţii în dispoziţiile constituţionale româneştiSesiunea
internaţională de comunicări ştiinţifice Piteşti - aprilie 2006, Editura Universităţii din Piteşti, 2006,
- Mitrofan Florina, The content and the limits of the right of property, International Scientific
Conference ECO - TREND novermber 21 - 23, 2008, Tîrgu -Jiu,
- Mitrofan Florina, Les cas et le conditions dans lequels les etrangers et les apatrides peuvent aquerir
un droit de propriete sur les terrains, The International Conference ,,European Union’s history,
culture and citizenship: Current problems of European Integration- 2-nd Edition, Piteşti, 17-18 april
2009
- Mitrofan Florina, Libertatea de exprimare, Conferinţa internaţională ,,The European union –
estabilishment and reforms”, Piteşti, 15-16 mai 2010
-Mitrofan Florina, Dreptul la apărare - drept fundamental şi garanţie a dreptului la un proces
echitabil, Conferinţa internatională ,,The European union – estabilishment and reforms,,, Piteşti, 1516 mai 2010
-Mitrofan Florina, Corelaţia dintre reglementările interne şi cele internaţionale privind dreptul de
proprietate, Conferinţa internaţională ,,Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană,, – Ediţia a
IV-a, Piteşti, 13-14 mai 2011
- Mitrofan Florina, Consideraţii generale privind dreptul de proprietate, Conferinţa internaţională
,,Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană,, – Ediţia a IV-a, Piteşti, 13-14 mai 2011,
- Mitrofan Florina, Egala protecţie a proprietăţii private indiferent de titular, Conferinţa
internaţională ,,Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană,, Piteşti, 11-12 mai 2012
- Mitrofan Florina - Garanţii ale exercitării dreptului de proprietate, Conferinţa internaţională
,,Societatea întemeiata pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane Târgovişte, 31.05.201201.06.2012
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