MODEL DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

BASANGIAC CONSTANTIN

Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate

Romana

Data naşterii

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

-Avocat în Baroul Giurgiu,din 01.10.1999 până în prezent, Baroul Giurgiu,str. Gen. Berthelot
nr.14;
-Consilier al Baroului Giurgiu, 2015 – pana in prezent,
- Consilier al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, 2015 – pana in prezent
-Administrastor – membru in consiliul de administratie al Societatii Electrocentrale Grup S.A –
Bucuresti, aprilie 2017 – pana in prezent,
-Consilier Judetean in cadrul Consiliului Judetean Giurgiu 2012 – pana in prezent,
- Presedinte al Comisiei Juridice a Consiliului Judetean Giurgiu, 2012 -2014,
-Profesor suplinitor –matematică- Şcoala Puieni,sat.Puieni,com.Prundu,jud.Giurgiu,1992-1998;
-Militar în termen – jandarmerie- 1991-1992;
-Horticultor,1990-1991,la Staţiunea de Cercetare Viti-vinicolă Greaca.
.
Juridic
Avocat cu gradul definitiv - ”Constantin Basangiac”- cabinet de avocat.
Consultanţă juridică,asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa
altor instituţii ale statului,asistenţă şi reprezentare juridică în faţa altor persoana fizice şi juridice,
concilieri,negocieri,mediere.

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la)

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
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- Cursuri de mediere în cadrul programului de asistenţă oferit de către Ambasada S.U.A. Centrul
Pilot de Mediere din Craiova,în perioadele 23-10.2006-27.10.2006 şi 06.11.2006-10.11.2006,la
Craiova.
- Facultatea de Drept, Universitatea „Spiru Haret”,Bucureşti,1993-1998 cu examenul de licenţă
la Academia „Alexandru Ioan Cuza” , Bucureşti în 1999.
- Facultatea de Drept, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Ştiinţe juridice,specializarea Drept
Licenţiat în ştiinţe juridice

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

Adaptare rapidă la noi medii de lucru
Spirit de echipă
Bună capacitate analitică
Fire dinamică, Organizat, Disciplinat,Perseverent, Onest, Punctual.
Română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Franceză - satisfacator
Engleză - bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati,
disponibilitate pentru implicare in activitati socioculturale, competente dobandite în
urma realizării numeroaselor proiecte de grup în cadrul activitatilor de la locul de
munca si in cadrul activitatilor de munca, in cadrul numeroaselor evenimente culturale
si sociale la care am participat (intalniri, interviuri, negocieri) ca avocat, consilier
judetean, administrator special.
-Abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit
organizatoric, aptitudini de coordonare;
- Punctualitate, capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene
limita.
- Capacitate de analiza sarcini si atragere responsabilitati,
- Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor
- Spirit analitic
- Lucru in echipa
- Spirit de evaluare si imbunatatire
- Monitorizarea lucrului echipei
- Capacitate de autoperfectionare-autodidact.
DOBANDITE DIN EXPERIANTA PROFESIONALA DE LA:
- Consilier în cadrul Baroului Giurgiu;
- Consilier al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania;
- Membru al Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Grup SA;
- Consilier Judetean.

- Utilizare calculator, la un nivel foarte bun;
- Mecanica;

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Onest, loial, discret, convingător, bun orator, perspicace, mare putere de concentrare.

Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior.

PERMIS(E) DE CONDUCERE
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Posed permise de conducere categoriile A şi B

