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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

  

                             Nume / Prenume Maxim Felicia 

Adresă(e)  -str.Râmnicu Vâlcea, nr.2, bl.S12, sc.1. et.7,ap.29,sector 3, Bucuresti 

Telefon(oane) -0766527675   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) -maxfel2006@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii -20 iunie 1971 
  

  

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de activități în proiectul cu titlul Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul 
uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului 
administrativ,Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699, 

           Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Activitaţi şi responsabilităţi principale Coordonareași organizarea activităților din proiect desfășurate în Universitatea Titu Maiorescu 
  

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

   
 2012  și în prezent 

Prodecan  
   Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  

Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 
Învăţământ superior 

   Coordonarea și organizarea activităţilor, administrative, didactice şi de cercetare ştiinţifică 
   Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  

Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 
 

Perioada 2012 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier in cadrul Consiliului Facultatii de Drept 

           Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Activitaţi şi responsabilităţi principale Participare la coordonarea activităţilor didactice 

  

Perioada 2012 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier/Departament de drept public/Facultatea de Drept 

           Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  Activitaţi şi responsabilităţi principale Participare la coordonarea activităţilor didactice 
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                                                 Perioada 

                       Funcţia sau postul ocupat  

                Numele și adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

      Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

  
  2011 şi în prezent 

   Membru 

Societatea Română de Drept European 

   Cercetare 

Participare activități privind evoluţia dreptului european 

 
 

 
                                                 Perioada 

                       Funcţia sau postul ocupat  

                Numele și adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

      Activităţi şi responsabilităţi principale 

  
  2011 -2016 

  Secretar 

Societatea Română de Drept European 

   Cercetare 

Participare activități administrative  
  

Perioada 2010 -2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Europeană de Drept Internaţional-Via Bufalini, 4, 50122,Firenze, Italy 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind studiul evoluţiei dreptului internaţional public 

  

Perioada 2010 şi în prezent 

Funcţia şi postul ocupat Cercetător ştiinţific asociat 

Numele şi adresa angajtorului Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Romane Calea 13 Septembrie 
nr.13, corp B, et. 4, sector 5, Bucuresti, cod postal 050711                                                                              

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2012 si in prezent 

Funcţia şi postul ocupat Conf.univ.dr. 

Numele şi adresa angajtorului Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţămant universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplinele drept internaţional public, dreptul Uniunii Europene 

  

Perioada 2008-2012 

Funcţia şi postul ocupat Lector univ.dr. 

Numele şi adresa angajtorului Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţămant universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplinele drept internaţional public, drept comunitar şi Integrare Europeană 

  

Perioada 2008-2012 

Funcţia şi postul ocupat Director Departament ID -Facultatea de Drept, Univ. Titu Maiorescu    

Numele şi adresa angajtorului Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţămant universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul departamentului pentru învăţământ la distanţă 
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                                               Perioada              2008-2009 

Funcţia şi postul ocupat Lector univ.dr.-plata cu ora 

Numele şi adresa angajtorului Academia de Studii Economice- Catedra de Drept Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplinele dreptul Uniunii Europene şi dreptul afacerilor 

  

Perioada 2007 -2011 

Funcţia şi postul ocupat Secretar de catedră la Catedra de Drept public -Facultatea de Drept, Univ.Titu Maiorescu 

Numele şi adresa angajtorului Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi organizatorice 

  

Perioada 2005-2006  

Funcţia şi postul ocupat Colaborator (Specialist) 

Numele şi adresa angajtorului Institutul Naţional de Administraţie Publică-Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Pregătire şi formare profesională 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de pregătire şi formare profesională 

  

Perioada 2001-2008 

Funcţia şi postul ocupat Asistent universitar 

Numele şi adresa angajtorului Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplinele drept internaţional public şi  drept comunitar 

  

Perioada 1996-2001 

Funcţia şi postul ocupat Preparator universitar 

Numele şi adresa angajtorului Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la disciplinele drept internaţional public şi istoria statului şi dreptului românesc 

  

Perioada 1998 -2014 

Funcţia şi postul ocupat Avocat definitiv Baroul Bucureşti. Titular al Cabinetului individual de avocat ,,MAXIM FELICIA” 

Numele şi adresa angajtorului Baroul Bucureşti 
Str. Râureanu, nr.3, sector 5, Bucureşti, C.P.050047 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă juridică, consultanţă, reprezentare în instanţă în litigiile de drept penal 

  

Perioada 1996-1998 

Funcţia şi postul ocupat Avocat stagiar Baroul Bucureşti, Cabinet individual de avocatură ,,MAN EUGEN” 

Numele şi adresa angajtorului Baroul Bucureşti 
Str. Râureanu, nr.3, sector 5, Bucureşti, C.P.050047 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă juridică, consultanţă, reprezentare 

  

  

  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de formare 

Human-Toolkit 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Medierea conflictelor în drept, Abilităţi de comunicare, Tehnici de negociere 
 

        Tipul calificării/diploma obţinută Mediator 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

 Curs de specializare postuniversitar 

  
   

Perioada 1999-2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Romane  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Drept internaţional public 

        Tipul calificării/diploma obţinută Doctor în Drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

Studii universitare de doctorat la nivel național 

  

Perioada 2005-2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti-Facultatea de Drept  
Str. Dambovnicului, nr.22, sector 4, Bucureşti, C.P.040441 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Programul de Master-Drept comunitar-Introducere în dreptul internaţional public  şi elemente de 
integrare europeană, Drept comunitar instituţional, Drept comunitar al afacerilor, Informatică, Limba 
străină-engleză, Reforma instituţională şi politici comunitare, Dreptul comunitar al transporturilor, Spaţiul 
monetar european, Drept social comunitar. 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de master 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

 Studii universitare de masterat la nivel național 

  

Perioada 2002-2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Centrul de Pregătire Economică şi Administrativă  
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Drept comunitar european 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

 Studii postuniversitare 
 

  

Perioada 2001 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale  

Pregătire psihopedagogică 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de Absolvire a cursurilor de psihopedagogie şi metodică  

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

 Curs de specializare 

  

Perioada 1999  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti-Centrul de Cercetare,Studii Postuniversitare Şi Servicii în Domeniul 
Limbilor Străine 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Limbă engleză 

Tipul calificării/diploma obţinută   Certificat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

Examen pentru verificarea si încadrarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze 

  

Perioada 1996 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti-Facultatea de Drept 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Științe juridice-licențiat în drept 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, specializarea drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

Susținere examen de licență 

  

Perioada 1990-1994 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti-Facultatea de Drept 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

ştiinţe juridice, specializarea drept 

Tipul calificării/diploma obţinută Absolvent 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ în sistemul 

național sau internațional 

Studii universitare de licență la nivel național 
 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Abilitatea de a citi Abilitatea de a scrie Abilitatea de a 
vorbi 

Limba engleză  bine bine bine 

Limba franceză  satidfacator satisfacator satisfacator 
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Aptitudini și competențe 
organizatorice organizatorice 

Experienţă dobândită în cadrul activităţiilor desfăşurate in functiile deținute la nivelul Facultății de Drept din 

cadrul Universității Titu Maiorescu –prodecan/decan interimar/ responsabil Erasmus/responsabil 

departament ID 
  

  

Aptitudini și competențe tehnice O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Office 

 
  

  

Permis(e) de conducere Posed permis de conducere categoria B 
  

 
 
 
 
 

Conf.univ.dr.Felicia Maxim 


