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INFORMAŢII
PERSONALE
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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

2017-

Conferentiar universitar – titular
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice și Științe
Economice Constanța;
Activități didactice și de cercetare corespunzătoare postului;
Susținerea de prelegeri și conducerea de seminarii la disciplinele: Drept
administrativ, Drept constituțional și instituții politice;
Învățământ superior

2017 –

2004-2017

Conferențiar universitar – asociat
Univrsitatea Ovidius Constața, Facultatea de Drept și Administrație Publică
Activități didactice și de cercetare în regim de PO;
Susținerea de cursuri și seminarii la disciplinele: Instituții fundamentale ale
dreptului administrativ, Drept financiar și fiscal, Sisteme administrative
comparate, legistică formală
Lector universitar – titular
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice și Științe
Economice Constanța;
Activități didactice și de cercetare corespunzătoare postului;
Susținerea de prelegeri și conducerea de seminarii la disciplinele: Drept
administrativ, Contencios administrativ, Drept constituțional și instituții
politice, Știința administrației, Administrație publică comparată;
Coordonarea lucrărilor de licență și disertație, coordonator practică de
specialitate;
Invatamant superior
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2016 - 2017

Scrieţi numele şi prenumele

Director program de studii Drept
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice și Științe
Economice Constanța;
Coordonare și monitorizare program de studii, elaborare dosar de evaluare
periodică;
Învățământ superior

2016- prezent

Coordonator ERASMUS
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice și Științe
Economice Constanța;
Gestionare acorduri de cooperare cu universități din UE; preluarea,
consultarea și diseminarea informațiilor cu privire la programele
ERASMUS;
Învățământ superior

2014-2015

Expert consiliere și orientare în carieră
POSDRU/90/2.1/S/64176, “Studenți activi și integrați”
Consiliere şi orientare în carieră acordată studenţilor şi masteranzilor pentru
identificarea unui loc de muncă în specialitate și/sau pentru continuarea
studiilor;
Consiliere directă efectuată individual, într-un centru de consiliere şi
orientare în carieră înfiinţat în cadrul proiectului, în instituția organizatoare
Învățământ superior

2012- 2013

Expert consiliere și orientare în carieră
POSDRU/161/2.1/G/132586 – ‘‘Construiește-ți practic profesia juridică din
facultate!‘‘
Consiliere şi orientare în carieră acordată studenţilor şi masteranzilor;
Consiliere directă efectuată individual, si consiliere de grup;
Învățământ superior

2013- prezent

Member in editorial board
International Law Research, ISSN 1927-5234 (Print), ISSN 19275242 (Online), edited by Canadian Center of Science and
Education; http://ccsenet.org/journal/index.php/ilr/about/editorialTeam
Activități de recenzare științifică a articolelor din sfera competenței
proprii: drept administrativ, drept comparat, administrație publică,
științe administrative etc;
Cercetare

2013- prezent

Member in editorial board
Journal of Politics and Law, ISSN 1913-9047 (Print) ISSN 19139055 (Online), edited by Canadian Center of Science and
Education; http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam
Activități de recenzare științifică a articolelor din sfera competenței
proprii: drept administrativ, drept comparat, administrație publică,
științe administrative etc;
Cercetare
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2008- 2013

2008- 2009
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Membru Consiliul Facultății
Facultatea de Drept și Științe Administrative Constanța, Universitatea Spiru
Haret
Activități specifice organului deliberativ de conducere a facultății
Învățământ superior
Director proiect
“Analiza impactului modificărior legislative în domeniul administrativ la
nivelul comunei Crucea și diseminarea rezultatelor către cei
administrați”
Proiect realizat împreună cu Primăria comunei Crucea, jud. Constanța
Cercetare

2007- 2008

Cordonator proiect
“Protecția juridică a drepturilor copilului,”
Parteneriat între Universitatea Spiru Haret, centrul Constanța și Școala
generală Ferdinand, Constanța
Activități specifice în sopul formării și dezvoltării conștiintei civice și
comportamentului elevilor;
Asigurarea comunicării între profesori, realizarea unor schimburi de
experienţă cu privire la metode de abordare a proiectelor cu tema „Protecţia
juridică a drepturilor copiilor”.
Activități directe cu elevii claselor V-VIII: prelegeri, dezbateri, concursuri;
Promovarea cooperării între instituţiile partenere;
Cercetare

2005-2006

2001- 2004

Secretar Științific
Facultatea de Drept și Administrație Publică Constanța, Universitatea Spiru
Haret;
Coordonare activitate de cercetare științifică, organizare sesiuni științifice;
Învățământ superior, cercetare
asistent universitar - titular
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică
Constanța;
Activități didactice și de cercetare corespunzătoare postului;
Conducerea de seminarii la disciplinele: Drept administrativ, Contencios
administrativ;
Coordonarea practicii de specialitate
Învățământ superior

1999 - 2001

Asistent universitar - asociat
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică
Constanța;
Activități didactice și de cercetare corespunzătoare postului;
Conducerea de seminarii la disciplina Drept administrativ;
Coordonarea practicii de specialitate
Învățământ superior
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1996- 2000

Scrieţi numele şi prenumele

asistent universitar - asociat
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil
Constanța;
Activități didactice și de cercetare corespunzătoare postului;
Conducerea de seminarii la disciplina informatică de gestiune;

1996- 2001

Analist-programator
Universitatea Spiru Haret, centrul Constanța (Constanța, str. Unirii 32-34)
Crearea și dezvoltarea bazei de date pentru realizarea evidenței
informatizate a studenților din universitate;
Coordonarea activităților informatice din instituție;

1996- 1998

Învățământ superior
Sales representative, Junior manager
Zepter International România Import Export
Promovarea și vânzarea directă a produselor firmei;
Identificarea segmentelor de piață și selectarea piețelor țintă potrivite
produselor;
Organizarea cerertării de piață;
Realizarea de baze de date cu clienți, oferte,campanii şi actualizarea
acestora;
Vânzări

1994- 2001

Secretar șef
Universitatea Spiru Haret, centrul Constanța (Constanța, str. Unirii 32-34)
Coordonarea întregii activități de secretariat de la nivelul centrului
universitar Constanța în scopul asigurării gestiunii corespunzătoare a
evidențelor și rezultatelor profesionale ale studenților de la toate programele
de studii;
Învățământ superior

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

2015 - 2018

2015-2016

Diplomă de licență
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Ovidius
Constanța, specializarea Psihologie
Certificat NLP Practicioner
Asociația Română de NLP & European Asociation of NLP prin
NLPMania
Tehnici de comunicare, limbaj nonverbal, programare neurolingvistică,
schimbarea convingerilor, dezvoltare personală;

Curriculum Vitae
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2013

Certificat auditor calitate
Universitatea Spiru Haret, București
Comunicarea specifică activității de audit;
Munca în echipa de audit;
Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității;
Conducerea auditului, examinarea și întocmirea documentelor,
întocmirea raportului și planificarea activității de audit

2013

Certificat formator postuniversitar pentru Membrii Rețelei Naționale a
Promotorilor, Facilitatorilor și Experților SUERD,
Catedra Internațională Onorifică în Sprijinul Strategiei UE pentru
Regiunea Dunării în parteneriat cu Academia Română;
Studiul cadrului general, al obiectivelor și căilor de acțiune oferite de
SUERD;
Agregarea și funcționarea Matricei de Coordonare SUERD;
Studiul ciclului de consultare, programare și implementare pentru
perioada 2014-2020;
Meniul finanțării destinate implementării SUERD. Surse și posibilități de
finanțare europeană/internațională curente și de viitor

2003-2012

Diplomă de doctor
Universitatea București, Facultatea de Drept, domeniul drept,
specializarea drept administrativ;
Titlul tezei: „Regimul juridic al autorizării în dreptul românesc și
comparat. Privire specială asupra autorizării tacite”, coordonatori:
prof.univ.dr. Antonie Iorgovan, prof.univ.dr. Verginia Vedinaș;
Discipline studiate: Drept administrativ, Drept constituțional, Drept
comunitar (european)

2011-2011

Certificat formator
Best Smart Consult, București
Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea
participanților la formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de
formare, marketingul formării, proiectarea programelor de formare,
organizarea programelor și stagiilor de formare, elaborarea, revizuirea și
asigurarea calității programelor de formare;

2011-2011

Certificat de excelență – redactor acte normative
Monitorul Oficial al României & ed. Rentrop Straton
Redactare de acte normative, tehnică legislativă

2011-2011

Certificat manager de proiect
Ira Test Consult, București
Stabilirea scopului, planificarea activităților și gestiunea resurselor unui
proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect,
managementul calității și al comunicării într-un proiect;

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 7

Scrieţi numele şi prenumele

Curriculum Vitae

2003-2004

Certificat de absolvire, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Universitatea Spiru Haret, București;
Discipline studiate: Psihologia educației, Sociologia educației,
Pedagogie, Management educațional;
Diplomă de licență

1995-1999

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu,
absolventă a Facultății de Drept, Universitatea Spiru Haret, București;
Discipline studiate: Teoria generală a dreptului, drept civil, drept penal,
drept administrativ, drept constituțional;

1986-1992

Diplomă de licență
Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Utilaj
Tehnologic;
Discipline studiate: Matematici speciale, Fizică, Desen tehnic, Materiale
și utilaje pentru construcții, Managementul lucrărilor de construcții;

1981-1985

Diplomă de bacalaureat
Liceul Ovidius Constanța (fost Lic de matematică-fizică nr. 1, fost Lic.
Industrial nr.10) , specializarea matematică-informatică;
Discipline studiate: Matematică, Informatică, Tehnică de calcul, Fizică

COMPETENΤE
PERSONALE
Limba maternă

română

ΙNΤELEGERE
Alte limbi străine cunoscute
engleză
franceză
Competenţe de
comunicare
Competenţe informatice

Ascultare

Citire

B2
B1

B2
B1

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
B1
B1
B2
B1
A2
B1

Capacitate de comunicare și relaționare în medii sociale diferite,
obținută din experiența didactică și participarea la numeroase dezbateri
publice și variate manifestări științifice și culturale;
Utilizare avansată a IO-S, a instrumentelor Microsoft Ofiice și a
Internetului, dobândite prin cursuri de specialitate pre și
postuniversitare și prin utilizare continuă;

Curriculum Vitae

Alte competențe

Ghencea Lucia Flavia

Gestionarea riguroasă a activităților desfășurate în paralel, lucru în
echipă, implicarea în diverse proiecte pe durata activității profesionale;
Spirit analitic și critic – manifestat prin rigoare, responsabilitate, inițiativă
și creativitte în activitățile desfășurate;

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE

Afilieri profesionale

Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” – membru din 2003,
http://www.isar.ro ;
Institutul Internațional de Științe Administrative – membru din 2005,
http://www.iias-iisa.org ;
Societatea Academică de Științe Administrative –membru din 2012,
http://www.rsasa.ro/index.html ;
Uniunea Juristilor din România – membru din 2012,
http://www.ujrdreptul.ro/index.htm

Activități științifice

Participări la numeroase congrese, simpozioane, școli de vară,
conferințe sau sesiuni de comunicări științifice;
Membru în commitetul de organizare a unor manifestări științifice sau cu
specialitate juridică;
Publicarea la edituri cu prestigiu recunoscut, în calitate de unic autor sau
în colaborare, a 8 cărți și peste 50 de articole în reviste de specialitate
sau în volumele unor conferințe, indexate în baze de date internaționale
sau publicate de edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor
juridice.

Conf. univ. dr. Flavia Ghencea
septembrie 2018
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