CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă

ARTENE DIANA ANCA

E-mail

d.artene@yahoo.com

Naţionalitate

Romana

Data naşterii

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)
•
Numele
şi
adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1999 - prezent,
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice,
Politice și Administrative, Facultatea de Marketing şi Afaceri
internaţionale
Cadru didactic universitar
oct. 2015 – conferenţiar universitar
2009 – 2015 - lector universitar,
iunie 2012 – prezent - prodecan
2010 - prezent - coordonator practică de specialitate pentru
specializarea Administraţie Publică
2009-2010 - cancelar al Facultăţii de Drept şi Administraţie publică
2006-2011 – tutore master drept comunitar
2001-2008 –asistent universitar
1999-2001 – preparator universitar
Predarea disciplinei Drept civil Partea generală, Drept civil
Persoanele, Drept civil. Succesiuni, Drept civil pentru învăţământul
administrativ(Persoana Fizică, Persoana juridică) studenţilor de la
specializarea Drept, Administraţie Publică şi Marketing,
Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse şi gen în procesul
învăţării, în contextul dezvoltării durabile, redactare manuale.
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada
•
Numele
şi
adresa
angajatorului

2016
Curtea de Arbitraj Judiciar

• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

Arbitru

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)
•
Numele
şi
adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2016
Institutul de Studii Financiare
Lector pentru cursul Conciliator SAL FIN;
Evaluator al Centrului de evaluare şi certificare a
competenţelor conciliatorilor în domeniul financiar
nonbancar (CE SAL-Fin)

2012 - 2014,
Televiziunea TVH

Realizator, prezentator
Realizarea si prezentarea emisiunilor pentru învăţământ „UNIVERSITARIA”- SECTIA DREPT şi „DE FAPT SI DE
DREPT”.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la) 20142010
-2013,
-2015,
•
Numele
şi
adresa POSDRU
POSDRU
90/2.1/S/64176
”Studenţi practicieni, studenţi activi şi
90/2.1/S/64176
Didactino
angajatorului
integraţi
Formator – modul M5 - Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse şi
gen în procesul învăţării, în contextul dezvoltării durabile – expert
termen lung
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)
•
Numele
şi
adresa
angajatorului

2010 -2013,
POSDRU 90/2.1/S/64176 ”Studenţi practicieni, studenţi activi şi
integraţi

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

coordonator specializare
Coordonarea tutorilor, profesorilor coordonatori, studenţilor pentru
efectuarea practicii la specializarea drept si administraţie publica,
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• Perioada (de la – până la)
•
Numele
şi
adresa
angajatorului

2010 - 2013,
POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea şi implementarea unui
sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza
indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de
calitate - Acronim ODEQA,

• Funcţia sau postul ocupat

- expert calitate

STUDII

ŞI CURSURI
SPECIALITATE

DE

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Numele calificării primite

2007-2014,
Universitatea Liberă din Moldova, Facultatea de Drept , şcoala
doctorală
Doctor în Drept

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Numele calificării primite

2006-2007
Universitatea Liberă din Moldova, Facultatea de Drept, cursuri
masterale
Absolvent Masterat Drept Civil

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Numele calificării primite

1993-1998
Universitatea Româno – Americană, Facultate de Drept , cursuri de
licenţă
Licenţiat în Drept, jurist

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Numele calificării primite

2010
Fundaţia Romania de Maine, cursuri de perfecţionare

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Numele calificării primite

2011
Universitatea Spiru Haret, cursuri de perfecţionare

LIMBA MATERNĂ

ROMANA

FORMATOR

MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
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Engleză
bine
bine
bine

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

Locuiţi şi munciţi cu alte
persoane
într-un
mediu
multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea
este
importantă sau desfăşuraţi
o
activitate
în care munca de echipă
este
esenţială.
(de exemplu cultură, sport,
etc.)

Capacităţi de comunicare şi socializare deosebite dobândite în cei
17 ani de activitate didactică şi cei 5 ani de avocatură.
Datorită ocupării funcţiei de prodecan si cancelar am dobândit atât
abilităţi de comunicare cât şi organizatorice, lucrul în echipă făcând
parte din obişnuinţele mele
Membru în echipa de implementare a proiectului de practică
”Studenţi practicieni, studenţi activi şi integraţi” POSDRU
90/2.1/S/64176 proiect derulat în perioada 2010-2013 –
coordonator specializare
Membru în echipa de implementare a proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de
monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în
învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de
performanţă şi standardelor internaţionale de calitate - Acronim
ODEQA, derulat în perioada 2010-2013 - expert calitate

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

ABILITAŢI FOLOSIRE PC - Word,

TEHNICE

Power Point

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
ORGANIZATORICE

ŞI

Office, Excel, Internet Explorer,

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

Iniţiator standar ocupaţional – profesia de arbitru
Vicepreşedintele Asociaţiei Consiliul de Arbitraj şi Soluţionare
Alternativă a Litigiilor-CASAL

LISTĂ DE LUCRĂRI
Cărţi
1. Drept civil. Succesiuni, Editura FRM, Bucuresti 2015
2. Drept civil. Persoanele, Editura FRM, Bucureşti 2015
3. Drept civil 2(pentru Administraţie publică), Editura Fundatia Romania de Maine,
Bucuresti, 2015
4. Drept civil. Succesiuni, Editura Sitech, Craiova, 2014
5. Drept civil. Persoanele, Editura Sitech, Craiova, 2014
6. Institutii de drept civil(coautor) Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2014
7. Drept civil. Contracte speciale- (coautor), Editura FRM, Bucuresti 2012
8. Manual de practica- specializarea drept (coautor), Editura FRM, Bucuresti 2011 – ISBN
-978-973-163-807-2
9. Manual de practica- specializarea Admininistratie publica- (coautor), Editura FRM,
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Bucuresti 2011 – ISBN -978-973-163-807-3

Articole
1. Artene Diana Anca, Consiliul de familie - mijloc subsecvent de ocrotire a minorului,
Jurnalul de studii Juridice, 2015
2. Artene Diana Anca, Lăcraru Bogdan, Dificultăţi de asimilare a normelor Uniunii Europene
şi de aplicare a lor în sistemele juridice naţionale, Jurnalul de studii Juridice, 2015
3. Artene Diana Anca, Pătru Alina Daniela, Tehnici moderne de stabilire a filiaţiei Pro Patria
Lex revistă de studii şi cercetări juridice, 2015
4. Artene Diana Anca, Drepturile personalităţii şi prelevarea de organe, ţesuturi şi celule în
scopul donării acestora Pro Patria Lex revistă de studii şi cercetări juridice, 2015
5. Artene Diana Anca, Prejudiciul, condiţie necesară pentru existenţa răspunderii juridice în
dreptul mediului, Societatea întemeiata pe cunoaștere. Norme, valori și repere
contemporane, 2015
6. Artene Diana Anca, Pătru Alina Daniela, Consideraţii privind identificarea persoanei prin
mijloace genetice, Societatea întemeiata pe cunoaștere. Norme, valori și repere
contemporane, 2015
7. Artene Diana Anca, Some considerations regarding the legal responsibility and the social
responsibility Juridical Tribune,Volume 4, Issue 2, December 2014
8. Artene Diana Anca, Aspecte referitoare la capacitatea succesorală a celui conceput dar
nenăscut din perspectiva procreării asistate medical, Pro Patria Lex revistă de studii şi
cercetări juridice, Volumul XIII, Nr. 2(25)/2014
9. ARTENE DIANA, Clusterul, o entitate cu sau fara personalitate juridica, Perspective ale
dreptului afacerilor in mileniul al treilea, editia IV, vol 3 ASE Bucuresti- 2014
10. Artene Diana Anca, Mutulescu Antonio Silviu, The group of economic interest and the
cluster- new type of juridical entity, Strategic changes in security and international relation
vol 2, 2015, ISSN 2285-8318/ ISSN-L 2285 8318
11. Artene Diana Anca, Mutulescu Antonio Silviu The role of the legal responsibility in the
economical budgetary area Strategic changes in security and international relation vol 2,
2015, ISSN 2285-8318/ ISSN-L 2285 831
12. Artene Diana Anca, Florin Făinişi, Marian Ilie.The insertion of precautionary principle in
the environment protection as a legal norm in the european union countries- Institute of.
Intredisciplinari studies in humanities and social science- proceedinds of. The 2 nd
internaţional conference on law and social order- Constanţa, 2-3 martie 2012, vol 1, p.104121, ISSN: 978-1-935494-26-3
13. Florin Făinişi, Mariana Rudareanu, Artene Diana Anca. Integrating the environmental
science and computer science in global and european policies of biodiversity” – Proceedings
of the 1 st IISHSS international confereance on the economics and pszchosociology of
intercultural relation in the contemporany mediascape, Cambridge- february 15-18, 2011,
p.217 –222, ISSN: 978-1-935494-26-3
14. Marian Ilie, Antonio Silviu Mutulescu, Artene Diana Anca. Intrenational ciber security
through co-operation” - Proceedings of the 1 st IISHSS international confereance on the
economics and psychosociology of intercultural relation in the contemporany mediascape,
Cambridge- february 15-18, 2011, p. 236 –242, ISSN: 978-1-935494-26-3
15. Mutulescu Silviu-Antonio. Bratu Sofia. Artene Diana Anca. Avoiding the dissemination of
electronic fraud through the harmonization of international legislation in the informational
societies”- Proceedings of the 1 st IISHSS international confereance on the economics and
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psychosociology of intercultural relation in the contemporary mediascape, Cambridgefebruary 15-18, 2011, p. 257 -263, ISSN: 978-1-935494-26-3
16. Artene Diana Anca, Rudăreanu Mariana, Făinişi Florin. National register of non profit legal
persons”- Proceedings of the 1 st IISHSS International confereance on the economics and
pszchosociology of intercultural relation in the contemporary mediascape, Cambridgefebruary 15-18, 2011, p. 208 – 214, ISSN: 978-1-935494-26-3
17. Artene Diana Anca, Câteva consideraţii privind grupul de interes economic o nouă
persoană juridică română – Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României
în Uniunea Europeană, ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2010-ISSN 2065-5495
18. Artene Diana Anca. Formele răspunderii juridice. În Legea şi viaţa, Chişinău, august 2012,
ISSN 1810-309X
19. Artene Diana Anca. Câteva consideraţii privind culpa ca fundament clasic al răspunderii
civil delictuale. În Legea şi viaţa, Chişinău, iulie, 2012, ISSN 1810-309X
20. Artene Diana Anca. Răspunderea socială şi răspunderea juridică. În Legea şi viaţa,
Chişinău, Nr. 12, 2011 , p.26-31, ISSN 1810-309X
21. Artene Diana Anca.Răspunderea în dreptul mediului” . În Legea şi viaţa, Chişinău, , Nr.
11, 2011 , p.50-55 , ISSN 1810-309X
22. Artene Diana Anca.. Conduita ilicită. În Legea şi viaţa, Chişinău, , Nr. 8, 2011 , p.49-52,
ISSN 1810-309X
23. Artene Diana Anca. Conduita ilicită- premisă a răspunderii civile” – Studii juridice
universitate- nr. 1-2/2011 Ulim, p.50-55, ISSN 1857-4122
24. Particularităţi ale prejudiciului - condiţie a răspunderii juridice- Realităţi moderne în
activitatea normativă a statului, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4633-8
25. Necesitatea simplificării şi clarificării legislaţiei în materia capacităţii succesorale a
copilului conceput dar nenăscut sub imperiul dezvoltării tehnologice, Editura Universul
juridic, Bucureşti 2015
26. Partajul de ascendant - Evolutia dreptului in contextul globalizarii, editura Free Mind
Publication, Bucureşti 2015
27. Răspunderea civilă între elemente de noutate şi continuitate - Noutate şi continuitate in
drept. Editura Sitech, Craiova, 2013, ISBN 978-606-11-3327-7
28. Tutela – câteva noutăţi aduse de noul Cod civil – Justitie stat de drept şi cultura juridică,
Bucureşti 2011
29. Child care resources in the new civil code. The family council - SOCIETATEA
ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE. Norme, valori şi repere contemporane, Târgoviste,
2011

6

