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INFORMAŢII PERSONALE Muscalu Loredana Manuela  
 

  B-dul Libertății, nr. 12, b. 113, sc. A, et. 2, ap. 4, sector 4, București  

  0722390245 ; 0744670998       

 muscalu.loredana@rdslink.ro; office@cavloredana.ro  

www. cavloredana.ro  

 

 | Data naşterii 18.05.1970 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

  

 1996 - prezent 

Baroul București –   Avocat 

Tipul de activitate: Activități de consultanta și reprezentare juridică 

2016-prezent 

Universitatea Bioterra – Facultatea de Drept 
 
Lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bioterra din 
Bucuresti, disciplinele Drept civil. Partea Generală; Drept civil persoanele,Drept 
Administrativ, Drept Roman, Dreptul Proprietății Intelectuale si Drept civil. 
Contracte speciale, Practică de specialitate la programele de studii “Drept” cu 
frecventa si, respectiv, cu frecventa redusa.  
Tipul de activitate: Activității de predare și seminarizare, susținere curs  la 
disciplinele: Drept civil. Partea Generală; Drept civil persoanele și Drept 
Administrativ 
Activități de seminarizare la disciplinele: Drept Roman, Dreptul Proprietății 
Intelectuale și Drept civil contracte speciale. 
Materiale de curs. 
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Alte forme de pregătire profesională         ________________________________________________________________________________________ 

                     și participări la conferințe 

2018- Conferinta Stiintifica Internationala „Politici si strategii privind 
Biodiversitatea si Protectia Mediului cu impact asupra calitatii vietii”, 
Bucuresti 14-16 noiembrie 2018, Universitatea Bioterra; 
2017 –Conferința Națională de Contencios Administrativ – organizatori 
Universitatea București  - Facultatea de Drept și editura Universul Juridic. 
2016 –Conferința Națională de Contencios Administrativ – organizatori 
Universitatea București  - Facultatea de Drept și editura Universul Juridic. 
2015 –  Conferința ”Klaus Vogel on Double Taxation Conventions” – Wolters 
Kluwer România. 
 

 Doctor în drept 
2014 – Doctor în drept – titlu științific acordat prin Ordinul ministrului 
delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică nr. 377 din 14.07.2014. 
Tema tezei de doctorat: ”Principiul nediscriminării în dreptul social” 
Universitate București – Facultatea de Drept. 

            Coordonator științific: Prof.univ. dr. Alexandru Athanasiu. 
            Susținere publică a tezei de doctorat: 11.04.2014. 

 
Master 

2006 – Diplomă de Master în Relații de Muncă și Industriale 
Universitatea București – Facultatea de Drept 
2005-2006 – Universitatea București. Facultatea de Drept. Master 
 

Studii postuniversitare 
2010 – Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare – Drept 
Privat (Reglementări cuprinse în noul Cod Civil și noul Cod de 
Procedură Civilă) 
Universitatea București – Facultatea de Drept  
 

Licențiată în științe juridice 
1996 – Diplomă de licență în profilul științe juridice, specializarea drept, 
eliberată de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza – Facultatea de 
Drept 
1991-1996 – Facultatea de Drept. 
 

Cursuri de pregătire a personalului didactic 
2013 – Certificat de absolvire program compact de formare 
psihopedagogică 
Universitatea Titu Maiorescu din București – Departamentul de 
Specialitate cu profil Psihopedagogic 

 
Bacalaureat 
1985-1989 – Liceul de Matematică – Fizică 4, București 
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2015 – Seminar INPPA și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor; 
2014 – Conferința ”Reglementări fundamentale în noul Cod Penal și noul Cod de 
Procedură Penală.” – organizator Universitatea București – Facultatea de Drept. 
2014 – Conferința internațională de dreptul concurenței cu tema ” Aplicarea la 
nivel național a articolelor 101 și 102 din TFUE” – organizator Universitatea 
București – Facultatea de Drept. 
2012 -  Co – raportor la al ”20lea Congres Mondial al Muncii și Securității Sociale,                            
” Santiago de Chile, cu raportul pe tema: ” Hărțuirea sexuală și morală la locul de 
muncă”.  Raport realizat în colaborare cu profesor univ. dr. Alexandru Athanasiu. 
Raport publicat pe situl: www.congresomundialtrabajo2012.com. Raport redactat 

în limba franceză. 
2012 – Conferința Internațională cu tema: ”Tendințe moderne în arbitrajul 
comercial internațional”  -  organizator Universitatea  București - Facultatea de 
Drept. 
2011- Prelegere Baroul București, cu tema: ”Aspecte noi de drept 
substanțial și procesual ce ar putea să intervină, ca urmare a modificărilor 
preconizate de Codul Muncii” - lector prof. univ. dr. Magda Volonciu. 
2010 - Curs I.N.P.P.A. București, cu tema: ”Particularitățile procedurii 
arbitrare” 
2010-Prelegere Baroul București cu tema: ”Aspecte procedural 
jurisdicționale  privind litigiile în materie de achiziții publice” 
2010 – Conferința cu tema. ”Procedura de achiziție publică” – organizator 
I.N.P.P.A. București 
2009 – Prelegere Baroul București, cu tema: ”Exercitarea profesiei de avocat într-
un stat membru U.E.” - lector prof. univ. dr. Augustin Fuerea 
2009 – Prelegere Baroul București, cu tema: ”Modalități de contestare în materia 
achizițiilor publice” 

 

 

 
 

  
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2  C2  C2  C2  

  

Italiană C2  C2  C2  C1  C1  

                                     

                                                   Franceza 

                   B2                                B 2                                     B1                                           B 1                                 B1 

Competenţe de comunicare  ▪ Abilități foarte bune de comunicare și de captare a audienței– dobândite prin experienţa proprie în 
cadrul activității didactice și în exercitarea profesiei de avocat 

▪  Abilități excelente de lucru în echipă, de cooperare, de relaționare 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Coordonare, leadership  

▪  Abilitate de a organiza și coordona mai multe proiecte în același timp, flexibilitate în planificarea 
activităților 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 capacitate de adaptare la mediul de muncă și la exigențele unui post;  
 capacitate de coordonare;  
 rezistență la stres; 
 abilități de analiză și sinteză;  
 abilități de comunicare și exprimare;  
 capacitatea de a conduce și coordona diverse proiecte; 
 capacitate organizatorică și rigurozitate. 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  

  

  

 Specificare competenţele informatice : 

▪ o bună stăpânire a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, 
software pentru prezentări) 

▪ o bună stăpânire a programelor de comunicare (motoare de căutare, programe 
de comunicare audio-video) 

▪ Analiza și depanarea problemelor de securitate (software pentru protecția 
computerului) 

▪ bune cunoştinţe de editare grafice 

Alte competenţe   

Permis de conducere  Categoria B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

A  se vedea lista de lucrări. 
Membru al Uniunii Avocaților din România și Baroul București 
Membru al Ligii Internaționale pentru Apărarea Drepturilor Omului și Protecția Mediului Ecoforum. 
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