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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Răvaş, Oana-Carmen 

Adresă(e) Petrosani, Hunedoara 

Telefon(oane)  Mobil: 0722297157 

Fax(uri)  

E-mail(uri) oana.ravas@gmail.com, OanaRavas@upet.ro 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 13.11.1981 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector universitar; desfăşurarea de activităţi didactice si de cercetare 

Experienţa profesională  

Perioada 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Instituțional Erasmus 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitati privind schimburi internaționale de studenți și personal universitar sub egida 
programului UE Erasmus + 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Experienţa profesională  

Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar 

mailto:oana.ravas@gmail.com
mailto:OanaRavas@upet.ro
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitati de curs şi seminar la disciplinele  Drept civil si procedură civilă, Dreptul 
muncii, Dreptul familiei,Drept comercial, Drept financiar, coordonare practica de vara, 
comisii admitere facultate, comisii examinare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada 2008-2014 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitati de seminar la disciplinele  Drept civil si procedură civilă, Dreptul muncii, 
Dreptul familiei, Drept administrativ,Drept comercial, Drept financiar, coordonare 
practica de vara, comisii admitere facultate, comisii examinare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitati de seminar la disciplinele  Drept civil si procedură civilă, Dreptul muncii, 
Dreptul familiei, Drept administrativ, coordonare practica de vara, comisii admitere 
facultate, comisii examinare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant universitar 

Educaţie şi formare  

Perioada  2013-2015 

Calificarea / diploma obţinută Master Managementul resurselor umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul comunicării, Control managerial, Managementul reconversiei 
resurselor umane, Ergonomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroşani/ Facultatea de Ştiinţe, Program de studii Managementul 
resurselor umane 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

   Studii universitare de master 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Operator procesare text si imagine 

Perioada 2010 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept, O.M. nr. 20/21.01.2014 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Drept civil, Dreptul familei 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu, Domeniul 
Drept 

Perioada  2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiiine economice/ economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Contabilitate financiară, Gestiune financiară, Operaţiunile instituţiilor de credit, 
Fiscalitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroşani/ Facultatea de Ştiinţe, specilizarea Finanţe-Bănci 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

   Studii universitare de licenţă 

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  
Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării 
disciplinelor economice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Perioada 2005-2007  

Calificarea / diploma obţinută Masterat în specializarea "Dreptul afacerilor" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Drept fiscal, Drept societar, Dreptul concurenţei, Drept bancar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2000-2004  

Calificarea / diploma obţinută Jurist/ Licenţiat în ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Drept civil, Drept comercial, Dreptul familiei, Drept pocesual civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiiţe Administrative 

Perioada 1996-2000 
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Data,           Semnatura,  

15.10.2018           

Calificarea / diploma obţinută Absolvent studii liceale/ Atestat eliberat de Ambasada Franţei privind competeţele 
lingvistice  de limba franceză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Limba şi literatura română, Limba franceză, Cultură şi civilizaţie franceză, Istorie, 
Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic Petroşani/ profil Uman/ Filologie - limbi străine ( intensiv franceză) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii liceale 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Engleza  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Franceza  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de comunicare, capacitate de lucru individual şi in echipă, perseverenţă, 
mobilitate, energie, corectitudine, punctualitate, profesionalism, seriozitate 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint) 

  

Permis(e) de conducere Permis auto categoria B 

  

  


