Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Comșa (Bejan) Ana-Maria

Adresă(e)

Unirii nr. 32-34, 900580, Constanta, Romania

Telefon(oane)
Mobil:
E-mail(uri)

bejan.ana-maria@yspiruharet.ro

Telefon angajator

(0040241) 541.490 (Universitatea Spiru Haret)

Fax angajator

(0040241) 545.015 (Universitatea Spiru Haret)

Naţionalitate(-tăţi)

romana

Data naşterii
Sex

F

Experienţa profesională
Perioada

02.22.2000- in prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Avocat
Consultanta, redactare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata, politiei si parchetului.
Baroul Constanța
Liber profesionist

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.10.2007- in prezent
Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitati curs si seminar la disciplinele: Drept institutional european, Drept international priva;.activităţi de
cercetare în domeniul dreptului; coordonator lucrări licenta; coordonarea activității de cercetare a studenților;
coordonarea cercurilor stiintifice,elaborarea și publicarea de manuale, cărți, articole științifice în reviste
naționale și internaționale; promovarea metodelor didactice moderne; participarea la derularea proiectelor de
cercetare
Învățământ universitar

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamant universitar

Perioada

01.12.2016-in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Arbitru

Activităţi şi responsabilităţi principale

Abilitatea de a judeca litigii, în care sunt implicate persoane juridice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea să fi
încheiat în prealabil o convenţie arbitrală scrisă.

Numele şi adresa angajatorului

Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Liber profesionist

Perioada

01.10.2017- in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director Program Masterat Științe Penale Constanta

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul și conducerea programului de masterat, cu atribuții privind: elaborarea planurilor de cercetare,
managementul cercetării, formarea, motivarea cercetării privind personalul academic.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamant universitar

Educaţie şi formare

2017, Organizator al Concursului de educatie juridica pentru liceeni “Know the Law”
2016, Voluntar in cadrul proiectului „Educatie juridica in scoli si licee”
2015, Certificat de absolvire a sesiunii de formare a formatorilor in cadrul programului „Educatie pentru justitie
si democratie”, Bucuresti, Romania.

2015, doctor in drept
2015, Certificat de participare la cursul de formare organizat in cadrul proiectului POSDRU/7/7.1./AT/51
‘’Imbunatatirea capacitatii beneficiarilor de a implementa operatiuni cofinantate prin axele prioritare 1-6 ale
POSDRU 2007-2013 ‘’.
2014, Cadru didactic supervizor stagii practica in cadrul Proiectului ID 132586 „Construieste-ti practic profesia
juridica din facultate!”
Perioada

2014, Certificat de participare la programul de instruire in tehnologii e-Learning
2014, Certificat de participare la programul de instruire in tehnologii IDIFR
2014, Certificat de absolvire a programului de perfectionare profesionala, ocupatia Formator, Constanta,
Romania.
2013, Certificat de absolvire a cursului Manger de proiect in cadrul proiectului "Dezvoltarea inovatiei,
creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului strategic romanesc"-POSDRU/92/3.1/S/63270
2013, Certificat de absolvire a programului de perfectionare profesionala, specializarea: Auditor in domeniul
calitatii, Bucuresti, Romania.
2010-2013 Tutore practica in Proiectul ‘’Studenti practicieni, studenti activi si integrati - POSDRU / 90 / 2.1 /
S / 64176’’
2008, Certificat de participare la seminarul ‘’The Europeanisation of prison management. Best practices
dissemination’’, Barcelona, European Institute of Public Administration.
2007, Certificat de participare la seminarul ‘’Understanding Decision-Making in the European Union :
Principles, Procedures and Practice ‘’, Maastricht, European Institute of Public Administration.
2006-2014, doctorand in drept international public in cadrul Academiei de Stiinte a Moldovei, Chisinau,
Republica Moldova, cu tema „Operatiunile de mentinere a pacii ca factor de reglementare a conflictelor
etnopolitice, din perspectiva dreptului international public”.
2001-2002 Masterat, diploma de master in Legislatie maritima la Universitatea Maritima din Constanta,
Facultatea de Navigatie si Transport Naval, Romania
1994-1998, Facultate de drept, diploma de licenta, Universitatea Bucuresti

Aptitudini şi competenţe personale

Am participat la un studiu efectuat de IRCP - Institute for International Research on Criminal Policy,
Universiteitstraat, Ghent, Belgium, www.ircp.org-www.gofs.eu, in anul 2011, Study on Detention in the
European Union – Legal Practitioners iar rezultatele chestionarului au fost publicate pe site-ul Comisiei
Europene:
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0012_en.htm

Limba maternă

romana

Limba străină cunoscută

Engleza

Competenţe şi abilităţi sociale

Sunt membru al UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Baroul Constanta, barouct@gmb.ro

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Sunt membru al Comisiei de admitere la nivel de studii de licenta din cadrul FSJSE Constanta.
Sunt tutore de practica pentru studentii Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanta.
Sunt tutore de an pentru studentii Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanta.
Sunt Director de Program Masterat-Stiinte Penale al Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Economice
Constanta.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Da, Certificat de absolvire, ATP Constanta, Romania

Alte competente

2015, Certificat de atestare a limbii engleze, ECL, Nivel B2
2004, Certificat de absolvire, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti Romania
1999-2000, Certificat de absolvire, Class Language Center, Asociatia Profesorilor de limba engleza din
Constanta, Romania
1993, Diploma de absolvire a cursului de stenodactilografie, Universitatea Cultural-Stiintifica, Constanta,
Romania

Permis de conducere

Da. Categoria B

Alte informatii

Comșa (Bejan) Ana-Maria

Am publicat doua manuale pentru studenti:
Introducere in dreptul european, Editura Europolis, Constanta, 2007 (co-autor)
Introducere in dreptul european, Editura Europolis , Constanta, 2009 (co-autor)
Am fost coautor al manualului Introducere in drept european, Bucuresti, 2010
Am elaborat doua manuale pentru studentii IFR:
Introducere in dreptul european, Curs in tehnologia ID-IFR, 2011, Constanta, Editura
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti
Drept european, Curs in tehnologia ID-IFR, 2011, Constanta, Editura
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti
Am publicat mai multe articole in diferitele sesiuni stiintifice organizate de Universitatea “Spiru Haret”,
Facultatea de Drept si Administratie Publica Constanta.
Am participat la mai multe conferinte nationale si internationale, pe diverse teme in Romania si Republica
Moldova.

