
                                                                                                                                                                                 Pagina | 1  
 

 

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Gheorghiţă Elena 

E-mail(uri) E-mail: georgitsa_elena@yahoo.com  

Cetăţenia MDA 

Data naşterii 22.03.1975 

Sex feminin 

Experienţă profesională  

Perioada Septembrie 2001 – prezent; 

Funcţia sau postul ocupat Lector, lector superior, Catedra Drept Privat, Facultatea Drept ULIM 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activităţii/sectorul de 

activitate 

Profesor (drept); 

 

Perioada Septembrie 1999 –  Ianuarie 2002; 

Funcţia sau postul ocupat Lector, Catedra Drept 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Ştinţe Reale, Chişinău, Moldova 

Tipul activităţii/sectorul de 

activitate 

Profesor (drept); 

 

Perioada Septembrie 1992 –  Septembrie 1994; 

Funcţia sau postul ocupat Asistentă medicală 

Numele şi adresa angajatorului Policlinica Ministerului Afacerilor Interne, Chişinău, Moldova. 

Tipul activităţii/sectorul de 

activitate 

Asistentă (medicină); 

 

  

Educaţie şi formare 1994 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Jurist, Drept economic  

   Drept civil, Drept penal, Drept internaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept 

Privat, Facultatea Drept 

 

  

Perioada   1989 – 1992                   

 

Calificarea / diploma obţinută Asistentă medicală 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala medicală, mun. Chişinău 

mailto:georgitsa_elena@yahoo.com
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Perioada 1981 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Şcoala medie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala medie nr. 809, or. Moscova, Rusia 

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare 

 

 

Limba română 

 

 

Limba engleză 

Limba rusă 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 C1 B2 B2 B2 

C1 C1 B2 B2 B2 

Competenţe şi abilităţi sociale  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

 

Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 

perseverenţa. Manifest spirit analitic şi obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de activitate. 

Competenţe şi aptitudini tehnice  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Operare PC: Windows, MS Office; 

Navigare pe internet; 

O bună stăpânire a programelor Word, Excel etc. 

 

  

Domenii de interes Drept civil, Drept Familiei, Dreptul Proprietăţii Intelecruale, Mediere, Notariat. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Articole publicate (2009-2013) 

Activităţi extracurriculare 

1. Правовое регулирование имущества супругов с помощью брачного договора по 
законодательству Республики Молдова. În: Revista „Studii juridice universitare”, 2009, anul II, nr. 1-2,  
p. 258-267. ISSN 1857-4122 
2. Invalidation of marriage contract. În: Revista „Studii juridice universitare”, 2010, anul III, nr. 1-2,  
p. 159-164. ISSN 1857-4122â 
3. Раздельное имущество супругов по законодательству РМ. În: Dreptul internaţional umanitar 
la 60 de ani la semnarea Convenţiilor de la Geneva: Colocviu internaţional „Promovarea drepturilor omului 
în contextul integrării europene: teorie şi practică”, Chişinău, 30-31 octombrie 2009, p. 651-656. ISBN 
978-9975-52-083-6 
4. Содержание брачного договора. În: Conferinţa ştiinţifică „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma 
valorilor şi tradiţiilor europene” (Symposia Professorum) cu genericul „Ştiinţa juridică în contextul 
promovării valorilor statului de drept” (13-14 mai 2010), Chişinău: ULIM, 2010, p. 236-245. ISBN 978-
9975-52-094-2 
5. Modification, abrogation and termination of the marriage contract. În: Revista „Studii juridice 
universitare”, 2011, anul IV, nr. 1-2,  p. 186-191. ISSN 1857-4122 
6. Правоотношения собственности лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. În: 
Правоотношения собственности лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. În: Materialele 
conferinţei ştiinţifice „Ştiinţa juridică 
autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene” (_Symposia 
Professorum_), cu genericul „Metode şi forme de racordare a studiilor 
juridice autohtone la standardele şi valorile europene” 
7. Сравнительная характеристика правового регулирования заключения и содержания 
брачного договора в Республике Молдова и Российской Федерации. În: Conferinţa ştiinţifică teoretico-
practică internaţională „Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene” (Symposia 
Professorum) cu genericul “Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizarea şi 
europenizare”,  Chişinău, 15-16.10.2012.  Chişinău: ULIM, 2013, p. 333-348. ISBN 000-000-00-000-0 
Ограничение свободы брачного договора по законодательству Республики Молдова. În: 
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică. Chişinău: ULIM, 2013. 
Стр.381-388. ISBN 978-9975-101-20-2 

A

2 

Activităţi extracurriculare Am participat la mai multe sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe:  

30-31.10.2009 - Colocviul internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: 
teorie şi practică” cu genericul „60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la Geneva”. Chişinău. ULIM. 
14.05.2010 - Conferinţa ştiinţifică „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene” 
(Symposia Professorum) cu genericul „Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept”. 
Chişinău. ULIM.  

 

 


