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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Personal Infos  

Name/ Surname AMELIA-VERONICA SINGH 
Address Pitesti, Romania 

Telephone 0040 348 453402 -serviciu Mobile:  
Fax 004-0348-453-137 – serviciu 

E-mail singh.amelia@yahoo.com; amelia.singh@upit.ro  
  

Nationality Română 
  

Date of birth 02.09.1978 
  

Gender Feminin 
  

Desired employment 
/Occupational field 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, 
DEPARTAMENTUL DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Professional Experience 10 ani şi 6 luni 
Period    Nedeterminată 

Occupation or position held LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR  
Main activities and responsabilities Cursuri şi seminarii, suport de curs şi cursuri universitare, predare, cercetare academică, activităţi de 

seminar în materia Dreptului Transporturilor, Dreptului Procesual Civil, Dreptului civil 3, activităţi 
administrative, participare la organizarea conferinţelor internaţionale, membru în comisiile de licenţă, 
de admintere, etc. Activitati de predare, activitati de seminar, lucrari practice, indrumarea elaborarii 
lucrarilor de licenta si disertatiilor de master, activitati de cercetare stiintifica, activitati de evaluare, 
consultatii, indrumarea cercurilor stiintifice studentesti, participarea la consilii si comisii in interesul 
invatamantului 

  

Professional experience  
Period 1. 2014-prezent  

Occupation or position held Lector universitar doctor 
Main activities and responsabilities Cursuri şi seminarii, suport de curs şi cursuri universitare, predare, cercetare academică, activităţi de 

seminar în materia Dreptului Procesual Civil, Dreptul Transporturilor, Dreptul afacerilor, activităţi de 
curs în materia Dreptului Transporturilor, activităţi administrative, participare la organizarea 
conferinţelor internaţionale – Comitet de Program, membru în comisiile de licenţă 

Name and address of employer Universitatea din Piteşti, cod 110040, Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Argeş, România 
(Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – Bulevardul Republicii, nr.71, Piteşti, jud. Argeş, 
România); 

Type or sector of business    Public, educaţional – Învăţământ superior 
  

Period 2. 2007-2014  
Occupation or position held Asistent universitar doctor 

Main activities and responsabilities Cursuri şi seminarii, suport de curs şi cursuri universitare, predare, cercetare academică, activităţi de 
seminar în materia Dreptului Procesual Civil, Dreptul Transporturilor, Dreptul afacerilor, activităţi de 
curs în materia Dreptului Transporturilor, activităţi administrative, participare la organizarea 
conferinţelor internaţionale – Comitet de Program, membru în comisiile de licenţă 

Name and address of employer Universitatea din Piteşti, cod 110040, Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Argeş, România 
(Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – Bulevardul Republicii, nr.71, Piteşti, jud. Argeş, 
România); 

Type or sector of business    Public, educaţional – Învăţământ superior 
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Period 3. mai 2014 – octombrie 2015 
Occupation or position held Expert , activitatea A3. Denumire post – expert pentru activitatea de informare, publicitate  în cadrul 

Proiectului POSDRU  ID 137930 „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” 
Main activities and responsabilities Realizarea materilalelor publicitare pentru promovarea proiectului şi a finanţării obţinute; organizare 

de evenimente (conferinţe, wokshop-uri); publicitate mass-media şi internet: transmiterea de 
comunicate de presă către mass-media locală 

Name and address of employer Universitatea din Piteşti, cod 110040, Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Argeş, România 
(Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – Bulevardul Republicii, nr.71, Piteşti, jud. Argeş, 
România); 

Type or sector of business Public, educaţional – Învăţământ superior 
  

Period   4. 2009- prezent 
Occupation or position held Consilier Juridic 

Main activities and responsabilities Contracte, consultanta juridica, intocmirea documentelor necesare in cadrul litigiilor, reprezentarea 
intereselor clientilor in instantele nationale, participarea la cursuri de pregatire profesionala 

Name and address of employer 

- SC TRUCK STORE SRL, cod 110024, str. Viilor, nr.1, Pitesti, Romania 
- colaborare in calitate de consilier juridic cu - SAS AP Technic – Franta 
                                                                       - Reinhold Meister GmbH – Germania 
                                                                       - Intens Prest SRL, Pitesti, RO 
                                                                       - Target Invest AG SRL, Pitesti, RO 

Type or sector of business Privat 
  

  
  

Period 5. 2006-2009 
Occupation or position held Director Resurse Umane 

Main activities and responsabilities Asigurarea unei bune evidenţe a contractelor de muncă; Gestionarea dosarelor personale ale angajaţilor; 
Organizarea şi efectuarea operaţiunilor şi personalul de salarizare în cadrul companiei; Răspunde pentru 
arhivarea şi stocarea documentelor personalului; Respectarea cerinţelor legale în ceea ce priveşte 
activitatea de gestionare a personalului; Responsabil pentru informarea angajaţilor cu privire la orice 
modificare a salariului 

Name and address of employer SC Sondertransport SRL, Arges 

Type or sector of business Privat 
  

  
  

Period 6. 2004-2007  
Occupation or position held Preparator 

Main activities and responsabilities Cursuri şi seminarii, suport de curs şi cursuri universitare, predare, cercetare academică, activităţi de 
seminar în materia Dreptului Transporturilor, Dreptului Civil, Elementelor de procedură civilă, activităţi 
administrative, participare la organizarea conferinţelor internaţionale – Comitet de Program, membru în 
comisiile de licenţă, membru în comisia de admitere la FSJA  

Name and address of employer Universitatea din Piteşti, cod 110040, Piteşti, Str. Targu din Vale, nr.1, România (Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative – Bulevardul Republicii, nr.71, Piteşti, jud. Argeş, România) 

Type or sector of business Public, Educaţional – Invăţământ superior 
  

  
  

Period 7. 2004, Noiembrie 
Occupation or position held Preşedinte secţie de votare, Prundu 
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Main activities and responsabilities primirea de la primari a copiilor de pe listele electorale permanente si listele electorale suplimentare si asigura 
conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori; primirea de la birourile electorale de 
circumscriptie a buletinelor de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia respectiva, stampila de control 
si stampilele cu mentiunea "votat"; conducerea operatiunilor de votare si luarea masurilor de ordine in localul sectiei 
de votare si in jurul acesteia; numararea voturilor si consemnarea rezultatului votarii pentru circumscriptiile electorale 
pentru care s-a votat la sectia respectiva, in mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, pentru consiliul 
judetean, rezolvarea intâmpinarilor referitoare la propria lor activitate;  predarea cu proces-verbal biroului electoral de 
circumscriptie a buletinelor de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, 
stampilele si celelalte materiale necesare votarii; dispunerea fixarii posturilor de paza in jurul localului de vot; este 
obligat sa asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora; 
este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii 

Name and address of employer Primăria Piteşti, 110017, str. Victoriei, nr.24, Piteşti, România 
Type or sector of business Public 

  

  
  

Period 8. 2004, mai-iunie;  
Occupation or position held Membru în Biroul Electoral Judeţean Argeş 

Main activities and responsabilities Redactarea hotărârilot; aplicarea prevederilor legale referitoare la alegeri în tot judeţul; participarea la 
instruirea preşedinţilor de circumscripţie municipale, orăşeneşti, municipale; centralizarea listelor
complete depuse de partidele politice; primirea de la birourile municipale de circumscripţie, oraş, 
municipale, a înregistrărilor care conţin alegeri, centralizeaza rezultatele cu privire la partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi; transmiterea către Biroul Electoral Central 
a raportului cu rezultatul la nivel judeţean a datelor centralizate  

Name and address of employer Consiliul Judeţean Argeş,  Piaţa Milea- Piteşti, România 
Type or sector of business Public 

  

  
  

Period 9. 2002-2004 
Occupation or position held Stagiatură în cadrul Departamentului Juridic 

Main activities and responsabilities Redactarea documentelor necesare în domeniul litigiilor 
Name and address of employer Prefectura Argeş,  Piaţa Milea- Piteşti, România 

Type or sector of business Public 
  

  
  

Education and training  
  

Period 1. 2014 
Qualification / diplom Certificat de absolvire 

Principal subjects / occupational skills Manager de proiect 
Name and type of education institution / 

training provider 
Asociaţia Lingua International,  

Level in national or international 
classification 

Perfecţionare 

  
Period 2. 2007-2013 

Qualification / diplom    Doctor 
Principal subjects / occupational skills Drept civil 

Name and type of education institution / 
training provider 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, coordonator 
Profesor dr. Alexandru Bacaci 

Level in national or international 
classification 

Postuniversitar 

  
Period 3. 2011 
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Qualification / diplom Decizie 
Principal subjects / occupational skills Consilier Juridic Definitiv 

Name and type of education institution / 
training provider 

Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa 

  
Period 4. 2010 

Qualification / diplom Certificat in competition law degree (EC competiton law and its enforcement in the national 
jurisdiction: policy issues, case law and compliance)

 

Principal subjects / occupational skills Drept 
Name and type of education institution / 

training provider 
Universitatea din Piteşti, România; College of Social Sciences, Lithuania; St. Cyril and St. Methodius 
Univesitatea Veliko Turnovo, Bulgaria 

  
Period 5. 2005-2008 

Qualification / diplom Studii universitare în Drept / Diplomă în Ştiinţe Juridice 
Principal subjects / occupational skills Drept 

Name and type of education institution / 
training provider 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - Universitatea din Piteşti, Romania 

  
Period 6. 2007-2008 

Qualification / diplom   Masterat în domeniul protecţiei juridice a drepturilor omului 
Principal subjects / occupational skills Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Name and type of education institution / 
training provider 

Facultatatea de Drept – Universitatea Româno-Germană, Sibiu, România 

  
Period 7. 2006 

Qualification / diplom Atestare 
Principal subjects / occupational skills L’elargissement de l’Union europeenne a l’Est: l’adhesion de la Roumanie. Le point de vue de la 

France et de l’Allemagne 
Name and type of education institution / 

training provider 
Universitatea din Piteşti – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană 

  
Period 8. 2002-2004 

Qualification / diplom Curs de pregătire profesională 
Principal subjects / occupational skills Administraţie Publică 

Name and type of education institution / 
training provider 

Prefectura Judeţului Argeş 

  
Period 9. 2004 

Qualification / diplom Certificat de absolvire 
Principal subjects / occupational skills Inspector resurse umane 

Name and type of education institution / 
training provider 

SC NISAR SRL 

  
Period 2003 

Qualification / diplom Diploma 
Principal subjects / occupational skills Contabilitate asistată de calculator 

Name and type of education institution / 
training provider 

International Computer School 

  
Period 10. 2002 
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Qualification / diplom Certificat de absolvire 
Principal subjects / occupational skills Operator PC 

Name and type of education institution / 
training provider 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

  
Period 11. 2002 

Qualification / diplom Licenţiat în Ştiinţe Administrative 
Principal subjects / occupational skills Administraţie Publică 

Name and type of education institution / 
training provider 

Facultatatea de Drept „Simion Bărnuţiu” Sibiu, România 

  
Period 12. 1998-2002 

Qualification / diplom Cursuri psiho-pedagogice
 

Principal subjects / occupational skills Predare 
Name and type of education institution / 

training provider 
Universitatea din Piteşti, România 

  
Period 13. 1993-1997 

Qualification / diplom Diplomă de bacalaureat
 

Principal subjects / occupational skills Secţia Matematică-Fizică 
Name and type of education institution / 

training provider 
  Colegiul Naţional I.C. Bratianu, Piteşti, România

 
  

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Language default Română 
  

Language (s)  
  Understanding Speaking Writing 

European Level(*)  Listening Reading Spoken interaction Speaken Writing 

English  B1  C1  B1  B1  B1  

German  A2  B1  A2  A2  A2  

French  A2  B1  A2  A2  A2  

 (*) European Framework of Reference for Languages 
  

Social skills and competences Competenţe didactice şi competenţe de comunicare, perseverenţă în atingerea rezultatelor 
  

Organisational skills and 
competences   

  Muncă în echipă, spirit organizatoric 

  

Skills and computer use Microsoft Office; Internet 
  

Driving license(s) Categoria – B 
  

Additional informations Pentru referinţe – Andreea Drăghici, Andreea Tabacu,  Ionel Didea, Thomas Singh, Thomas Meister, 
David Devautour 
Datele de contact ale acestora – la cerere 

  

Lect. Univ. Dr. Amelia Singh 


