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INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume  PASCARIU LIANA-TEODORA 

Adresă  STRADA VIITORULUI NR. 4, BL. P1, SC. B, AP. 1, LOC. SUCEVA, JUD. SUCEAVA, COD 720269 
Telefon  0723316549; 0749959874 

Fax  - 
E-mail  lianateodorapascariu@yahoo.com 

 
Naţionalitate  ROMANA 

 

Data naşterii  12 APRILIE 1978 
Stare civila  CASATORITA, UN COPIL 

 
EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 

• 1 februarie 2007 - prezent   
• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 

Publică 
• Domeniul/sectorul de activitate  Catedra de administratie publica si drept 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Lector  universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Sustin cursuri, seminarii si tutoriale la disciplinele Drept administrativ, Drept comunitar si institutii 

comunitare, Protecţia juridică a drepturilor omului, Achizitii si licitatii, Dreptul afacerilor. 
 

• 1 octombrie 2002 - prezent   
• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 

Publică 
• Domeniul/sectorul de activitate  Catedra de administratie publica 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Preparator universitar/Asistent universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Am sustinut seminarii si tutoriale la disciplinele Drept administrativ, Drept comunitar si institutii 

comunitare, Protecţia juridică a drepturilor omului, Drept comercial, Teoria generala a dreptului 
etc. 

 
• 1 februarie 2005  - prezent   

• Numele şi adresa angajatorului  Cabinet individual de avocat in cadrul Baroului Suceava 
• Domeniul/sectorul de activitate   

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Avocat titular 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Toate activitatile prevazute in art. 3 al Legii nr. 51/1995 privind profesia de avocat: 

a) consultatii si cereri cu caracter juridic, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor 
de jurisdictie, de urmarire penala si in fata notarilor publici; 
 b) apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime 
ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si cu orice 
persoana romana sau straina; 
c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a 
datei actelor; 
d) orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii. 

 
 
 
 
 
 
 



   

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• 2006 – 2010    
• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 
 Universitatea Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Doctorat in stiinte juridice, cu titlul tezei de doctorat „Contenciosul contractelor administrative” 

• Diploma sau certificatul obţinute  Doctor in stiinte juridice 
• Nivelul în sistemul naţional (dacă 

este cazul) 
  

 
• 2002-2005   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 
Publică 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Licentiat in stiinte administrative 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diploma de licenta in stiinte administrative 
• Nivelul în sistemul naţional (dacă 

este cazul) 
  

 
• 2001-2003   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Centrul de Studii Europene 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Master in studii europene 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diploma de Master in studii europene 
• Nivelul în sistemul naţional (dacă 

este cazul) 
  

 
• 2001-2002   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi,, Facultatea de Drept 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Studii aprofundate in drept public si privat 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diploma de Studii aprofundate in drept public si privat 
• Nivelul în sistemul naţional (dacă 

este cazul) 
  

 
• 1997-2001   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea „Petre Andrei” Iasi, Facultatea de Drept 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Licentiat in stiinte juridice 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diploma de licenta in stiinte juridice 
• Nivelul în sistemul naţional (dacă 

este cazul) 
  

 
• 1993-1997   

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Liceul „Stefan cel Mare” Suceava 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Studii liceale 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diploma de bacalaureat 
• Nivelul în sistemul naţional (dacă 

este cazul) 
  



   

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
Acumulate pe parcursul vieţii şi carierei, 
nu neapărat atestate prin certificate sau 

diplome. 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMANA 
 

ALTE LIMBI 
 

  ENGLEZA 
• Citit  F BINE 

• Scris  F BINE 
• Vorbit  F BINE 

  FRANCEZA 
• Citit  F BINE 

• Scris  F BINE 
• Vorbit  BINE 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 Abilitatea de a lucra împreună cu alte persoane, în medii multiprofesionale, în situaţii în care 
comunicarea şi munca în echipă sunt elemente esenţiale, colaborare in cadrul unor proiecte 
umanitare. 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  
Abilităţi de coordonare şi administrare 

(oameni, proiecte, bugete) la serviciu, în 
activităţi voluntare (ex: cultură şi sport), 

acasă etc. 

 Abilităţi de coordonare şi administrare  in mediul universitar, dar si în activităţi voluntare, 
initiatoare de programe in cadrul unor cercuri stiintifice. 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

 Competenta in lucrul cu computerul. 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 
 

 Ctitoare pasionata, iubitoare de calatorii, muzica. 

 
PERMIS DE CONDUCERE (categorii)  B 
 
   
CERCETARE 
 

 - Participari la conferinte nationale si internationale, simpozioane, mese rotunde, 
colocvii, reuniuni stiintifice; 

- Coordonare cercuri studentesti, lucrari pentru manifestatii stiintifice studenti, 
coordonare lucrari de licenta, masterat; 

-  Publicatii in reviste de specialitate – studii, articole, monografii, carti; 
-  Redactare de cursuri in domeniile drept administrativ, dreptul afacerilor, comercial, 

drepturile omului, drept civil, drept comunitar; 
- Trainner in diferite programe cu finantare interna sau europeana, membru in cadrul 

unor echipe de proiecte. 
ALTE COMPETENTE 
 

 - Calificari profesionale obtinute in mediul academic 
- Certificate de competenta lingvistica pentru limbile engleza si franceza 
- Membru in Asociatii profesionale 
- Membru in colectivul de redactie  - revista stiintifica. 

 


