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INFORMAŢII PERSONALE

Oana Nicoleta Retea
Craiova (România)

Sexul Feminin | Data naşterii | Naţionalitatea română
PROFILUL PERSONAL

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2015–01/10/2015

Stagiu de cercetare doctorală
Universitatea din Saarland, Saarbrucken (Germania)
-Studiu individual;
-Cercetare bibliografică;
-Consultarea bazelor de date;
- Discuții pe tema de cercetare cu Prof. Univ. Dr. Michael Martinek

10/01/2012–04/10/2015

Consilier Juridic
S.C. FENOV S.R.L., Craiova (România)
-Participarea la întocmirea hotărârilor,regulamentelor,deciziilor și altor acte normative elaborate în
cadrul firmei.
-Participarea la formularea obiecțiunilor precontractuale-în cazul punerii în discuție a problemelor de
drept.
-Urmărirea apariției și ținerea evidenței dispozițiilor cu caracter normativ și semnalarea organelor de
conducere de sarcinile ce revin firmei potrivit acestor dispoziții.

01/01/2012–31/07/2012

Stagiu de practică
Societatea Civilă de Avocați "TURCULEANU ȘI ASOCIAȚII", Craiova (România)
-Dezvoltarea abilităților practice și a competențelor în domeniul juridic solicitate.
-Înţelegerea atribuţiilor și rolul ce îi revine avocatului în păstrarea sau restabilirea legalităţii.
-Dobândirea capacităţii de a aplica informaţiile teoretice în soluţionarea unor cazuri practice.
-Participarea la activităţile din cadrul instanţelor de judecată.
-Redactarea de acte specifice profesiei.

01/06/2009–30/09/2009

Stagiu de practică
SC Azalis SRL, Craiova (România)
- Consultarea principalelor documente ce trebuie întocmite la nivelul serviciului contabilitate;
-Completarea documentelor contabile.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2013–Prezent

Doctorand în Drept

Nivelul 8 CEC

Universitatea din Craiova, Școala Doctorală de Științe Socio Umane - Profesor coordonator Prof.
Univ. Dr. Sevastian Cercel, Craiova (România)
Drept Civil, Drept Constituțional, Interpretare Juridică.

5/11/16

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum vitae

2011–2012

Oana Nicoleta Retea

Diplomă de master

Nivelul 7 CEC

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Craiova (România)
Discipline studiate :Principiile reglementării drepturilor omului, Drepturile civile și politice, Contenciosul
intern al drepturilor omului, Sisteme regionale de protecție a drepturilor omului, Drepturile procedurale
în cadrul C.E.D.O., Drepturile omului în procesul penal,etc.
Competenţe generale:- aprofundarea cunoştinţelor juridice dobândite în programul de studii de licenţă

2007–2011

Diplomă de licență

Nivelul 6 CEC

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Craiova (România)
Competenţe generale:
- cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală a limbajului juridic
de specialitate
- cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de cercetare
specifice dreptului
- aptitudinea de a înţelege, analiza, interpreta, corela, compara instituţii din dreptul naţional şi
european, precum şi jurisprudenţa naţională şi cea internaţională
-aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţia, jurisprudenţa şi doctrina juridică
- culegerea de date şi informaţii referitoare la o problemă de drept concretă
- analiza situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept
- explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii în
domeniul juridic, în contextul specific societăţii actuale

2008–2011

Certificat de Absolvire
Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Craiova (România)
Discipline studiate: Psihologia educației, Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia
curriculumului, Didactica specialității, Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică în
învățământul preuniversitar obligatoriu, etc.

12/01/2009–18/05/2009

Attestation
Universitatea Bourgogne - Facultatea de Drept si Stiinte Politice, Dijon (Franţa)
Discipline studiate: Relatii internationale; Drept european; Drept international public; Dreptul pietii
unice si al politicilor europene; Istoria ideilor politice, etc.

2007–2010

Diplomă de licență

Nivelul 5 CEC

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova (România)
Discipline studiate: Economie europeană; Bazele tehnologiei informației; Bazele contabilității;
Marketing; Economie monetară și bancară; Contabilitate financiară; Management; Comunicare și
negociere în afaceri, Dreptul afacerilor, etc.

2007–2010

Diplomă de licență

Nivelul 5 CEC

Școala Națională de Studii Politice și Administrative-Facultatea de Comunicare și Relații Publice,
București (România)
Competențe dobândite: Capacitatea de a găsi, evalua și folosi informații necesare pentru a judeca cu
discernământ o problemă socială și o situație de comunicare publică; Capacitatea de a folosi PC-ul,
softurile de uz general și cele specifice științelor comunicării; Capacitatea de a se exprima, scris și
oral, în cel puțin o limbă străină; Abilitatea de a iniția și menține relații funcționale de muncă într-un
mediu multicultural și pluralist; Capacitatea de a identifica aspecte strategice și probleme sistematice
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și de a stabili priorități în organizații și instituții.
2003–2007

Diplomă Bacalaureat

Nivelul 3 CEC

Colegiul Național "Carol I", Craiova (România)
Profil uman, filologie bilingv limba engleză
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

C1

engleză

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

Cambridge Esol - Certificate in Advanced English

B2

franceză

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Capacitate de argumentare şi convingere, participând la dezbateri pe diferite teme de interes public.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Lucrul în echipă dobândit prin participarea la diferite activități precum "L'echarge culturel QuebecRoumanie" sau la Programul educațional Liderii Mileniului Trei-"Noi in Loc de EU:Comunicarea în
Echipă!"

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- O buna cunoastere a legislatiei in vigoare.
- Dezvoltarea capacitatilor de cercetare.
- O buna cunoasterea a jurisprudentei in materie.
-Comunicare interactiva.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office.

Alte competenţe

Permis de conducere

Studiul elementelor filosofice

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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Publicaţii

Oana Nicoleta Retea

▪ Conținutul procedurii de retranscriere a numelui. Cazul Runiewicz-Wardyn, în monografia
„Administrația publică și statul de drept‟ coord. Prof.Univ.Dr. George Gîrleșteanu, Ed. Universul
Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-912-2, pp.177-186.
▪ Name's Modification. Familial Influence or Construction of the Identity? în volumul conferinței
internaționale: ²EUROPEAN UNION'S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP², ediția a 9-a, 1314.05.2016, Pitești, România, publicat de Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2016, ISSN 2360-1841,
pp.536-541.
▪ "Reasonable"Grounds for Name Change through Administrative Procedure, Journal of Law and
Administrative Sciences, Special Issue/2015, Petroleum and Gas University Publishing House of
Ploieşti , România, ISSN 2392-8298, Baze de date internaționale: SSRN, pp.631-640.
▪ Legal Protection of the Name, în volumul conferinței internaționale: ²EUROPEAN UNION'S
HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP², ediția a 8-a, 8-9.mai.2015, Pitești, Ed. C.H.Beck,
Bucuresti, 2015, ISSN 2360-1841, pp.384-389.
▪ Behind the Name, Conferința Internațională Globalisation, Intercultural Dialogue and National
Identity, Tîrgu Mureş, România, 28-29 mai 2015. Lucrarea a fost publicata în volumul conferinței:
Debates on Globalisation. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue , Ed.
ARHIPELEAG XXI, Tîrgu Mureş, România, ISBN-987-606-93692-5-8, pp.508-516.
▪ Unpacking the Right to a Name: A Diachronical Legal Analysis of the Administrative System and
Regulations. Revista de Științe Politice, Nr. 46/2015, Ed. Universitaria,Craiova, Romania, ISSN–L
1584 – 224X, (Online) - ISSN 2344 – 4452. Baze de date in care este indexata: EBSCO, ProQuest
Central,INDEX COPERNICUS,DOAJ Directory of Open Access Journals, KVK Catalogue
Karlsrube Institut für Technlogie, Gale Cengage Learning, pp.356-364 .
▪ Atribuirea numelui de familie copilului. Aspecte naționale și europene, în volumul conferinței
internaționale: ²Dreptul între modernitate și tradiție.Implicații asupra organizării juridice, politice,
administrative și de ordine publică²/ ²Law between Modernization and Tradition. Implications for the
Legal, Political, Administrative and Public Order Organization², București, România, 21-23 aprilie,
2015, Ed. Hamangiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0222-9, pp.15-23.
▪ Dreptul la nume în viziunea jurisprudenței europene, în Revista de Științe Juridice- Supliment
nr.2/2015, Ed. Universul Juridic, București, România, ISSN 1454-3699, Baze de date internaționale
în care este indexată: EBSCO HOST, HEIN ONLINE, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL,
pp.89-94.
▪ Right to A Name.Insight into the Evolution of Legal Provisions, Journal of Law and
AdministrativeSciences,nr.3/2015, Petroleum and Gas University Publishing House of Ploieşti ,
România, ISSN 2392-8298,Baze de date internaționale: SSRN, pp.168-179.
▪ Studiul : Aspecte privind armonizarea legislaţiei cu privire la dreptul la nume în context naţional şi
european -susţinut în cadrul Workshop-ului nr. 1 organizat în cadrul proiectului„Modernizarea
legislaţiei naţionale în contextual uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice
asupra sistemului administrativ", Septembrie,2014, Universitatea din Craiova, a fost publicat in
suplimentul Revistei de Stiinte Juridice,2014,Ed. Universul Juridic, București, România, ISSN
1454-3699,Baze de date internaționale EBSCO HOST, HEINONLINE,INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL, pp.73-80.
▪ Repere istorice şi actuale în societatea contemporană cu privire la nume, în volumul conferinței
internaționale: ˝Constituţia şi Societatea Contemporană˝/The Constitution ant the Contemporary
Society, 5 Decembrie 2014, Ploiești, România, publicat de Editura Universitară, București, 2014,
ISBN 978-606-28-0085-7, pp. 398-406.
▪ Dreptul la nume - Atribut de identificare. Drept al personalităţii , în volumul conferinței internaționale:
Uniformizarea dreptului-efecte juridice şi implicaţiile sociale, politice şi administrative/Uniformisation
of the law-legal effects and social, political, administrative implications, Iaşi, 23-24.10.2014,
România, Ed. Hamangiu,București, 2014, ISBN 978-606-27-0138-3, pp.19-26.

Conferinţe
▪ Participare la Conferința Internațională: Noi propuneri legislative și principalele aspecte juridice în
activitatea financiar-bancară, organizată de Asociația Consilierilor Juridici din sistemul financiar
bancar, Asociația Europeană pentru drept bancar și financiar România, Universitatea din CraiovaFacultatea de Drept, INPPA Craiova, Baroul Dolj, 25-27 mai, 2016, Craiova, România.
▪ Participare la Conferinţa Națională: Cartea funciara: aspecte si probleme practice actuale,
organizata de Facultatea de Drept, Centrul de Studii si Cercetări de Drept Privat,25 martie, 2016,
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Craiva, România.
▪ Participare la Conferința Internațională: State&Society in Europe, Craiova, România, 25 oct-5
noiembr 2015, cu lucrarea: What's In A Name? ce urmează să fie publicată în Journal of
Humanities, Culture and Social Sciences.
▪ Participare la CEPOS Fifth International Conference ²After Communism. East and West Under
Scrutinity ², organizată de Asociația de Studii Politice Post-Comuniste, Universitatea din Craiova, în
perioada 24-25 aprilie, 2015, Craiova, România.Lucrarea susținută Right to a Name. Administrative
System and its Implications.
▪ Participare la Conferinţa Națională ²Conjuncturi si Directii Noi in Dezvoltarea Economica²
organizată de Universitatea Creştină ²Dimitrie Cantemir² din Bucureşti – Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare, în colaborare cu Academia Română- Institutul de Cercetări Economice
²Costin C. Kiriţescu² şi Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ²Victor Slăvescu², în perioada
26-28 noiembrie 2014, cu lucrarea Scurt istoric al reglementarilor din Romania cu privire la dreptul
la nume.
▪ Participare la Conferința Națională : Administrarea Justiției în spațiul Uniunii Europene, București,
30.10.2014, România.
Alte informații privind abilitățile
profesionale

▪ Participare la Scoala de vara "Épistémologie et méthodologie de recherche en sciences
économiques et sociales" organizata de IFAG, in perioada 6-10.07.2015, Sofia, Bulgaria. Tema
principala a fost prezentarea metodologiei de cercetare in vederea redactarii unei teze de doctorat
cu aplicatii practice pe temele de cercetare ale persoanelor prezente. Discutiile au fost moderate
de Maria Niculescu, Antoniy Galabov, Thierry KOCHUYT si François Vialla.
▪ Participarea la seminarul "The Harmonisation of Private International Law in the European Union –
The Rome I-,Rome II- and Brussels I bis-Regulations" susținut de profesorul Michael Martinek, la
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, în perioada 4-8.06.2015
▪ Stagiu intern de cercetare în perioada 4 martie - 17 martie 2015 la Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi în cadrul Proiectului "Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării
dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ". În cadrul
acestui stagiu au fost desfășurate activități precum : - Prezentare Şcoală doctorală în coordonarea
profesor dr. Tudorel Toader. - Sesiune de formare – Prelegere expert 1 – Septimiu Vasile Panainte
–prelegere cu tema Despre medierea conflictelor colective de muncă, fără controverse; doar
carenţe majore care întârzie să fie corectate. - Sesiune de formare – Prelegere expert 2 – Dan
Constantin Tudurache –prelegere cu tema Simulația – examen comparativ al reglementării în
Codul civil de la 1864 și noul Cod Civil. - Masă rotundă cu tema Provocări ale cercetării juridice.
Masa rotundă a permis discuţii cu membrii grupului ţintă din proiect, de la Universitățile partenere și
Universitatea gazdă, prin identificarea de oportunităţi şi dificultăţi comune în cercetarea juridică
contemporană. - Studiu individual în cadrul bibliotecii din cadrul Facultății de Drept, Universitatea
A.I.Cuza. -Studiu individual în cadrul Bibliotecii Central Universitare, Iași.
▪ Membru al Centrului de Studii si Cercetari de Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea din
Craiova, din 2015.
▪ Stagiu intern de cercetare în perioada 17-30 noiembrie 2014 la Universitatea Titu Maiorescu din
București în cadrul Proiectului "Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului
la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ". În cadrul acestui
stagiu au fost desfășurate activități precum : -Aplicaţie practică la Institutul Naţional de
Criminalistică al IGPR; - Aplicaţie practică – Institutul de Medicină Legală; - Participare la
deschiderea lucrărilor conferinţei organizată de UTM, participare la dezbaterile pe secţiuni;
-Participare la Workshop-ul – Consilierea in grup – 6 pași pentru consilierea carierei studenților
susținut în cadrul Conferinței UTM;- Vizită Targul de Carte Gaudeamus : prezentarea programului
Legalis de reprezentanții editurii C.H.Beck; - Prelegere interactivă -Dinamica polilor de putere în
mediul internațional de securitate, fluid și incert- Prof. univ. dr. Gheorghe Toma; - Prelegere
interactivă - Noutăţi legislative prevăzute în Noul Cod penal şi Noul cod de procedură penală –
Prof. univ. dr. Carmen Paraschiv; -Vizită la Consiliul Superior al magistraturii, întâlniri directe cu
conducerea CSM, vicepreşedinte George Muscalu; - Prelegere interactivă -Egalitatea de șanseProf.univ.dr.Nicolae Voiculescu; - Audiere şedinţă de judecată Curtea Constituţională; - Prelegere
interactivă -Metode și tehnici actuale de identificare criminalistică -Prof. univ. dr. Gheorghe Popa;
-Prelegere interactivă -Considerații privind terorismul în dreptul internațional umanitar -Prof. univ. dr.
Gheorghe Toma. - Studiu individual în cadrul bibliotecii UTM.
▪ Membru al Societăţii Române de Drept European din 1 octombrie 2014.
▪ Participarea la Şcoala de Vară organizată în cadrul proiectului:“Modernizarea legislaţiei naţionale în
contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului
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administrativ" , Sinaia,24 -31 august 2014. Asistarea la următoarele module teoretice de formare:
-Protecţia drepturilor omului la nivel european: între sistemul Convenţiei europene a drepturilor
omului şi Carta drepturilor fundamentale; Alina Gentimir. -Contractul-normă privată, în contextul
uniformizării dreptului european al contractelor; Liviu Stănciulescu. -Modernizarea legislaţiei
naţionale procesual penale. Camera preliminară şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei - noi
instituţii de drept procesual penal; Andreea Simona Uzlău. -Metodologia cercetării ştiinţifice;
Gheorghe Toma. -Proceduri de informare şi consultare la nivelul angajatorilor din România; Magda
Volonciu. -Abilităţi de comunicare ; Gheorghe Toma. -Dispoziţiile constituţionale şi ale codurilor
privind dreptul internaţional şi dreptul Uniunii Europene; Augustin Fuerea.
▪ Bursier în cadrul proiectului POSDRU - “Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării
dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ", în perioada
8.mai.2014-8.mai.2015.
▪ Membru în proiectul pilot pentru promovarea și dezvoltarea parteneriatelor între universitati,
întreprinderi și alte instituții în vederea facilitării tranziției de la sistemul de educație la viața activăProiectul s-a derulat de-a lungul anilor 2010-2011 și a fost cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Învestește
în oameni!
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