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Curriculum Vitae 

   
 

Informaţii personale  

Nume, prenume GALEA ION 

Adresa Bd. Nicolae Grigorescu nr. 2, bl. W1, sc. A, ap. 18, sector 3, Bucureşti, Romania 

Telefon  Mobil: +40724 241742; +40730505530 

E-mail ion.galea@mae.ro; ion.galea@drept.unibuc.ro 

Cetăţenie Română 

Data naşterii 28 martie 1978 

Gen M 

Experienţă profesională  

Data 1 octombrie 2004 - prezent 

Funcţia şi poziţia deţinută Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate didactică la disciplinele drept internaţional public şi organizaţii şi relaţii internaţionale  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bld. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti, 
România 

Domeniul de activitate Învăţământ/juridic 

Data 1 octombrie 2002 – 1 octombrie 2004 

Funcţia şi poziţia deţinută Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate didactică la disciplinele drept internaţional public şi organizaţii şi relaţii internaţionale  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bld. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti, 
România 

Domeniul de activitate Învăţământ/juridic 

Data  1 noiembrie 2011 - prezent 

Funcţia şi poziţia deţinută Director general, Departamentul Afaceri Juridice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- - coordonarea tuturor activităţilor din domeniul dreptului internaţional şi dreptului Uniunii Europene în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe  
- negocierea şi redactarea unor tratate internaţionale în diferite domenii  
emiterea de avize juridice cu privire la probleme de drept internaţional şi drept european 

 Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România 

mailto:ion.galea@mae.ro�
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Data 1 octombrie 2009 – 1 noiembrie 2011  

Funcţia şi poziţia deţinută Director, Direcţia Drept European 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- conducerea echipelor de negociere ale României în procesul de aducere în conformitate cu dreptul Uniunii 
Europene a acordurilor internaţionale încheiate de România în relaţia cu state terţe (în special în domeniul 
acordurilor privindl promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, acordurilor de cooperare economică, 
acordurilor în domeniul transporturilor);  
- asigurarea reprezentării României în grupurile de lucru din cadrul UE referitoare la implementarea Tratatului 
de la Lisabona – Iniţiativa Legislativă Cetăţenească Europeană; 
- negocierea şi redactarea unor tratate internaţionale în diferite domenii (investiţii, cooperare economică şi 
ştiinţifică, transport) 
 - emiterea de avize Juridice cu privire la participarea României la acordurile încheiate de Uniunea Europeană, 
împreună cu statele membre ; 
 -  coordonarea activităţii curente în domeniul dreptului Uniunii Europene a Ministerului Afacerilor Externe, 
oferirea de avize juridice şi de consultanţă diferitelor departamente din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi 
altor instituţii publice; 
Responsabilitate suplimentară: membru al delegaţiei care a reprezentat România la Curtea Internaţională de 
Justiţie în procedura consultativă privind “Conformitatea cu dreptul internaţional a declaraţiei unilaterale de 
independenţă a instituţiilor provizorii de autoguvernare din Kosovo” – redactarea pledoariei agentului 
României ; 
 

 Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România 

Domeniul de activitate diplomaţie/juridic  

Data 1 august 2009 – 1 octombrie 2009  

Funcţia şi poziţia deţinută Diplomat/expert juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Emiterea de avize juridice cu privire la încheierea tratatelor internaţionale 
- Emiterea de avize juridice cu privire la conformitatea legislaţiei române cu dreptul Uniunii Europene 
- Reprezentarea României în faţa Comitetului de Implementare a Convenţiei de la Espoo privind 
evaluarea imactului de mediu în context transfrontier în diferendul dintre România şi Ucraina referitor la 
chestiuni de mediu în Delta Dunării  

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România 

Domeniul de activitate diplomaţie/juridic  

Data 
 

15 martie 2007 – 1 august 2009  
 

Funcţia şi poziţia deţinută  Notar public 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

- redactarea de contracte, în special în domeniul proprietăţii şi dreptului comercial; 
- verificarea condiţiilor de fond pentru încheiera contractelor ; 
- oferirea de consultanţă juridică în domeniul bancar, drept civil – proprietate, publicitate imobiliară, 

dreptul familiei, drept comercial  
-   

Numele şi adresa angajatorului  Biroul Notarial Ion Gâlea, Str. Maramureş, nr. 5, Ploieşti, România 
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Domeniul de activitate  juridic 
 

Data 1 septembrie 2002 – 15 martie 2007  

Occupation or position held 
 

Director/Şef serviciu, Direcţia/Serviciul Drept Comunitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

- reprezentarea României în cadrul negocierii/redactării Tratatului privind instituirea unei Constituţii pentru 
Europa, participarea la grupurile de lucru ale Conferinţei Interguvernamentale, consultarea factorilor din 
societatea civilă din România pentru determinarea poziţiei în raport cu Tratatul constituţional, oferirea de avize 
juridice asupra modificărilor aduse de Tratatul constituţional; 
- pregătirea tehnică a negocierilor de aderare la UE în domeniul capitolului 26 – relaţii externe 
- pregătirea documentelor de poziţie ale României şi pregătirea lucrărilor Consiliului de Asociere, ale 
Comitetelor de asociere cu privire la diferite capitole de negociere (relaţii externe, concurenţă, justiţie şi Afaceri 
interne); 
- conducerea echipelor de negociere ale României în procesul de aducere în conformitate cu dreptul Uniunii 
Europene a acordurilor internaţionale încheiate de România în relaţia cu state terţe (în special în domeniul 
acordurilor privindl promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, acordurilor de cooperare economică, 
acordurilor în domeniul transporturilor); 
- menţinerea contactului cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte capitolul 26 de negocieri – relaţii externe ; 
- oferirea de avize juridice privind conformitatea cu dreptul comunitar a măsurilor adoptate de diferite instituţii 
publice ; 
- participarea la negocierea Acordului CEFTA 2006 ; 
- organizarea de seminare pentur judecătorii români cu privire la rolul acestora în aplicarea dreptului Uniunii 
Europene ; 
- oferirea de expertiză în asupra modificării Constituţiei României în contextul aderării la UE (2003) 
 

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România 

Domeniul de activitate diplomaţie/juridic  

Data 15 martie 2004 – 1 ianuarie 2005  

Funcţia şi poziţia deţinută 
 

Consilier al ministrului afacerilor externe 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

- Oferirea de avize juridice cu privire la aspecte de politică externă 
- Insoţirea ministrului în cadrul întâlnirilor oficiale 

 

Domeniul de activitate diplomaţie 

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România 

Data 1 septembrie 2000 – 1 septembrie 2002 

Funcţia şi poziţia deţinută Diplomat/expert juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

- Redactarea de opinii juridice privind încheierea tratatelor internaţionale; 
- Redactarea de opinii juridice privind probleme de frontieră; 
- Redactarea de opinii juridice privind succesiunea statelor şi regimul juridic al bunurilor imobile ale 

altor state pe teritoriul ROmâniei ; 
- Redactarea de opinii juridice privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;  
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Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România 

Domeniul de activitate Diplomaţie/juridic 

Data  1 februarie 2000 – 1septembrie 2000 

Funcţia şi poziţia deţinută stagiar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

- organizarea dosarelor pentru procese; 
- asistarea la formularea de opinii şi argumentaţii juridice, la formularea cererilor de chemare în 

judecată 

Numele şi adresa angajatorului  Societatea Civilă Profesională de Avocaţi “Vasiliu şi Asociaţii” 

Domeniul de activitate juridic 

Educaţie  

Data 
Calificarea obţinută 

2002-2008 
Diploma de Doctor în Drept  

Principalele domenii acoperite 
                                                                                                             

Titlul tezei: “Principiul interzicerii folosirii forţei şi ameninţării cu forţa  - evoluţii în dreptul internaţional 
contemporan” 
 

Instituţia de învăţământ 
 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 

Data 
Calificarea obţinută 

2005-2006 
Master in European Integration and Regionalism  

Principalele domenii acoperite 
                                                                                                             

Dreptul Uniunii Europene 
Drept Constituţional Comparat 
Autonomie/Bună Guvernare 
Politică Socială 
Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale  

Instituţia de învăţământ 
 

Universitatea “Franz Joseph” din Graz, Austria – program comun cu European Academy, Bolzano, 
Italia şi European Institute of Public Administration, Luxemburg  

                                                                                                
Data 

 
1996-2000 

Calificarea obţinută Licenta in Drept  

Principalele domenii acoperite 
 

Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept procesual civil, drept procesual penal, drept internaţional 
public, drept Comunitar, drept comercial, dreptul comerţului internaţional 
 

Instituţia de învăţământ 
 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 
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Data  
Calificarea obţinută  
Principalele domenii acoperite 
                                               
 
Instituţia de învăţământ 
 

 
1996-2000 
Maitrise en droit européen 
 
Drept instituţional al Uniunii Europene 
Piaţa comună a UE 
Dreptul comunitar al Concurenţei 
Drept internaţional public 
Dreptul organizaţiilor internaţionale 
Universite Paris I - Collège Juridique Franco- Roumain de Droit Européen, Bucureşti, Romania  

 
Competenţe personale 

 

Limba materna Română 

  

Alte limbi străine  

Auto-evaluare  

Nivel european (*) 
Common European Framework of 
Reference for Languages 

 

  

Engleză  

Franceză  

Germană  

Abilităţi sociale Abilităţi pentru muncă într-un colectiv multicultural şi multilingvistic 
Abilităţi de comunicare 
Abilităţi de mediere  

 
Abilităţi de organizare  

        
Experienţă în organizarea evenimentelor internaţionale de către Ministerul Afacerilor Externe şi Universitatea 
din Bucureşti (seminare, conferinţe, vizita în România a Preşedintelui Curţii de Justiţie a Uniunii Europene).  
  

Hobby Muzică (pian, chitară), pictură 

Abilităţi în domeniul informaticii Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
 

Permis de conducere Categoria B 

Lucrări publicate  Înţelegere Vorbire Scriere 

Anul apariţiei Titlul 
lucrării  

Ascultare Citire Vorbire interactivă Discurs  
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2009 Folosirea 
Forţei în 
Dreptul 
Internaţio
nal, Ed. 
Universul 
Juridic, 
Bucureşti
, 2009  
 

C
2 Fluent C2 Fluent  C2 Fluent C2 Fluent C2 Fluent 

2009 Analiză 
critică a 
normelor 
Constituţi
ei 
României 
referitoar
e la 
relaţia 
dintre 
domnul 
internaţio
nal şi 
dreptul 
intern, 
Analele 
Universit
ăţii 
Bucureşti 

C
2 Fluent C2 Fluent C2 Fluent C2 Fluent C2 Fluent 

2009 Aplicarea 
normelor 
dreptului 
internaţio
nal 
privind 
folosirea 
forţei în 
conflictul 
dintre 
Georgia 
şi Rusia 
din 2008, 
Revista 
Română 
de Drept 
Internaţio
nal nr. 
8/2009 

A
1 Satisfăcător A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător A1 Satisfăcător 

2011 Necesitatea adaptării regulilor dreptului internaţional umanitar în raport cu apariţia unor noi tipuri de conflict – 
conflictele asimetrice. Cazul conflictului din Gaza din decembrie 2008 – ianuarie 2009, în Conferinţa 
Internaţională Bienală, Ediţia a 8-a, Timişoara, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 

2010 La pratique des delimitations sur le Danube, în Actualité du droit des fleuves internationaux, sous la direction 
de Bogdan Aurescu et d’Alain Pellet, Editions Pedone, Paris, 2010 

2010 Aspecte de drept internaţional în cazul incidentului flotilei umanitare din Gaza din mai 2010,  Revista Română 
de Drept Internaţional, nr. 10/2010; 

2010 Remedii privind durata procedurilor în procesul civil din România, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 
nr. 1 (25)/2010 
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2009 Folosirea Forţei în Dreptul Internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 
 

2009 Analiză critică a normelor Constituţiei României referitoare la relaţia dintre domnul internaţional şi dreptul 
intern, Analele Universităţii Bucureşti 

2009 Aplicarea normelor dreptului internaţional privind folosirea forţei în conflictul dintre Georgia şi Rusia din 2008, 
Revista Română de Drept Internaţional nr. 8/2009 

2007 Relaţia dintre dreptul naţional, dreptul comunitar şi dreptul internaţional, un triunghi dificil, Analele Universităţii 
Bucureşti, nr. 2007 – IV  

2007 Drept internaţional contemporan, texte esenţiale (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007 
2006 Legitima apărare în conflictul din Liban, 2006, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 3/2006 
2006 Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (2004-2005), cazuri selectate, Revista 

Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006 
2006 Adoptarea Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale. Evaluarea unor 

dificultăţi de aplicare, articol, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006 
2006 Autorizarea Consiliului de Securitate, excepţie de la regula interzicerii folosirii forţei. Posibile interpretări ale 

Cartei O.N.U., Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006 
2005 Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, text comentat, Ed. All Beck, 2005 
2004 Impactul acquis-ului comunitar asupra tratatelor bilaterale în materie de investiţii încheiate de statele candidate 

– cazul Tratatului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, articol, în Revista Română de Drept Comunitar, nr. 1/2004 

2004 Aspecte juridice privind posibilitatea existenţei unei relaţii de succesiune a  statelor între România şi 
Republica Moldova, articol, Analele Universităţii Bucureşti., nr. 1/2004 

2003 Teoria intervenţiei din perspectiva dreptului şi eticii, articol, în Revista Română de Drept Internaţional, nr. 1  
2003 Fundamentele juridice ale obligaţiei statului ungar de restituire a bunurilor Fundaţiei Gojdu aflate pe teritoriul 

Ungariei, studiu,  în Emanuil Gojdu – Bicentenar, Ed. Academiei Române, Bucureşti 
2003 Romania and the Holy See, a Special Unique Relation, studiu, în International Bilateral Legal Relations 

between the Holy See and States. Experiences and Perspectives, Libreria Editrice Vaticana, Roma 
2002 Drept diplomatic şi consular. Sinteze pentru examen. (coautor), Ed. All –Beck 
2002 Aspecte privind evoluţia dreptului succesiunii statelor, din perspectiva dezmembrării U.R.S.S. şi Iugoslaviei – 

statul continuator şi statul succesor, articol, Analele Universităţii Bucureşti, nr. 3-4/2002 
2001 Modificarea Constituţiei României din perspectiva armonizării cu acquis-ul comunitar, studiu, Lucrările 

simpozionului „Modificarea Constituţiei României – 2001”, Academia de Poliţie, A.A.D.O. – Bucureşti 
1997 Frederic Teulon, Sistemul Monetar Internaţional, Ed. Polirom Iaşi - traducere 
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		E-mail

		ion.galea@mae.ro; ion.galea@drept.unibuc.ro



		Cetăţenie

		Română



		Data naşterii
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		Gen

		M



		Experienţă profesională

		



		Data

		1 octombrie 2004 - prezent



		Funcţia şi poziţia deţinută

		Asistent universitar



		Principalele activităţi şi responsabilităţi

		Activitate didactică la disciplinele drept internaţional public şi organizaţii şi relaţii internaţionale 






		Numele şi adresa angajatorului

		Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bld. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti, România



		Domeniul de activitate

		Învăţământ/juridic



		Data

		1 octombrie 2002 – 1 octombrie 2004



		Funcţia şi poziţia deţinută

		Preparator universitar



		Principalele activităţi şi responsabilităţi

		Activitate didactică la disciplinele drept internaţional public şi organizaţii şi relaţii internaţionale 






		Numele şi adresa angajatorului

		Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bld. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti, România



		Domeniul de activitate

		Învăţământ/juridic



		Data 

		1 noiembrie 2011 - prezent



		Funcţia şi poziţia deţinută

		Director general, Departamentul Afaceri Juridice



		Principalele activităţi şi responsabilităţi

		· - coordonarea tuturor activităţilor din domeniul dreptului internaţional şi dreptului Uniunii Europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 


· negocierea şi redactarea unor tratate internaţionale în diferite domenii 

emiterea de avize juridice cu privire la probleme de drept internaţional şi drept european



		 Numele şi adresa angajatorului

		Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România



		Data

		1 octombrie 2009 – 1 noiembrie 2011 



		Funcţia şi poziţia deţinută

		Director, Direcţia Drept European



		Principalele activităţi şi responsabilităţi

		- conducerea echipelor de negociere ale României în procesul de aducere în conformitate cu dreptul Uniunii Europene a acordurilor internaţionale încheiate de România în relaţia cu state terţe (în special în domeniul acordurilor privindl promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, acordurilor de cooperare economică, acordurilor în domeniul transporturilor); 


- asigurarea reprezentării României în grupurile de lucru din cadrul UE referitoare la implementarea Tratatului de la Lisabona – Iniţiativa Legislativă Cetăţenească Europeană;


- negocierea şi redactarea unor tratate internaţionale în diferite domenii (investiţii, cooperare economică şi ştiinţifică, transport)

 - emiterea de avize Juridice cu privire la participarea României la acordurile încheiate de Uniunea Europeană, împreună cu statele membre ;


 -  coordonarea activităţii curente în domeniul dreptului Uniunii Europene a Ministerului Afacerilor Externe, oferirea de avize juridice şi de consultanţă diferitelor departamente din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi altor instituţii publice;


Responsabilitate suplimentară: membru al delegaţiei care a reprezentat România la Curtea Internaţională de Justiţie în procedura consultativă privind “Conformitatea cu dreptul internaţional a declaraţiei unilaterale de independenţă a instituţiilor provizorii de autoguvernare din Kosovo” – redactarea pledoariei agentului României ;






		 Numele şi adresa angajatorului

		Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România



		Domeniul de activitate

		diplomaţie/juridic 



		Data

		1 august 2009 – 1 octombrie 2009 



		Funcţia şi poziţia deţinută

		Diplomat/expert juridic



		Principalele activităţi şi responsabilităţi

		· Emiterea de avize juridice cu privire la încheierea tratatelor internaţionale


· Emiterea de avize juridice cu privire la conformitatea legislaţiei române cu dreptul Uniunii Europene


· Reprezentarea României în faţa Comitetului de Implementare a Convenţiei de la Espoo privind evaluarea imactului de mediu în context transfrontier în diferendul dintre România şi Ucraina referitor la chestiuni de mediu în Delta Dunării 



		Numele şi adresa angajatorului 

		Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România



		Domeniul de activitate

		diplomaţie/juridic 



		Data




		15 martie 2007 – 1 august 2009 






		Funcţia şi poziţia deţinută 

		Notar public






		Principalele activităţi şi responsabilităţi 

		· redactarea de contracte, în special în domeniul proprietăţii şi dreptului comercial;


· verificarea condiţiilor de fond pentru încheiera contractelor ;


· oferirea de consultanţă juridică în domeniul bancar, drept civil – proprietate, publicitate imobiliară, dreptul familiei, drept comercial 


·  



		Numele şi adresa angajatorului 

		Biroul Notarial Ion Gâlea, Str. Maramureş, nr. 5, Ploieşti, România






		Domeniul de activitate 

		juridic






		Data

		1 septembrie 2002 – 15 martie 2007 



		Occupation or position held




		Director/Şef serviciu, Direcţia/Serviciul Drept Comunitar



		Principalele activităţi şi responsabilităţi 

		- reprezentarea României în cadrul negocierii/redactării Tratatului privind instituirea unei Constituţii pentru Europa, participarea la grupurile de lucru ale Conferinţei Interguvernamentale, consultarea factorilor din societatea civilă din România pentru determinarea poziţiei în raport cu Tratatul constituţional, oferirea de avize juridice asupra modificărilor aduse de Tratatul constituţional;


- pregătirea tehnică a negocierilor de aderare la UE în domeniul capitolului 26 – relaţii externe


- pregătirea documentelor de poziţie ale României şi pregătirea lucrărilor Consiliului de Asociere, ale Comitetelor de asociere cu privire la diferite capitole de negociere (relaţii externe, concurenţă, justiţie şi Afaceri interne);


- conducerea echipelor de negociere ale României în procesul de aducere în conformitate cu dreptul Uniunii Europene a acordurilor internaţionale încheiate de România în relaţia cu state terţe (în special în domeniul acordurilor privindl promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, acordurilor de cooperare economică, acordurilor în domeniul transporturilor);


- menţinerea contactului cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte capitolul 26 de negocieri – relaţii externe ;


- oferirea de avize juridice privind conformitatea cu dreptul comunitar a măsurilor adoptate de diferite instituţii publice ;


- participarea la negocierea Acordului CEFTA 2006 ;


- organizarea de seminare pentur judecătorii români cu privire la rolul acestora în aplicarea dreptului Uniunii Europene ;


- oferirea de expertiză în asupra modificării Constituţiei României în contextul aderării la UE (2003)


oHo






		Numele şi adresa angajatorului 

		Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România



		Domeniul de activitate

		diplomaţie/juridic 



		Data

		15 martie 2004 – 1 ianuarie 2005 



		Funcţia şi poziţia deţinută




		Consilier al ministrului afacerilor externe



		Principalele activităţi şi responsabilităţi 

		· Oferirea de avize juridice cu privire la aspecte de politică externă


· Insoţirea ministrului în cadrul întâlnirilor oficiale






		Domeniul de activitate

		diplomaţie



		Numele şi adresa angajatorului 

		Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România



		Data

		1 septembrie 2000 – 1 septembrie 2002



		Funcţia şi poziţia deţinută

		Diplomat/expert juridic



		Principalele activităţi şi responsabilităţi 

		· Redactarea de opinii juridice privind încheierea tratatelor internaţionale;


· Redactarea de opinii juridice privind probleme de frontieră;


· Redactarea de opinii juridice privind succesiunea statelor şi regimul juridic al bunurilor imobile ale altor state pe teritoriul ROmâniei ;


· Redactarea de opinii juridice privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 



		Numele şi adresa angajatorului 

		Ministerul Afacerilor Externe al României, Aleea Alexandru, nr. 31, Bucureşti, România



		Domeniul de activitate

		Diplomaţie/juridic



		Data

		 1 februarie 2000 – 1septembrie 2000



		Funcţia şi poziţia deţinută

		stagiar



		Principalele activităţi şi responsabilităţi 

		· organizarea dosarelor pentru procese;


· asistarea la formularea de opinii şi argumentaţii juridice, la formularea cererilor de chemare în judecată



		Numele şi adresa angajatorului 

		Societatea Civilă Profesională de Avocaţi “Vasiliu şi Asociaţii”



		Domeniul de activitate

		juridic



		Educaţie

		



		Data


Calificarea obţinută

		2002-2008


Diploma de Doctor în Drept 



		Principalele domenii acoperite


                                                                                                            

		Titlul tezei: “Principiul interzicerii folosirii forţei şi ameninţării cu forţa  - evoluţii în dreptul internaţional contemporan”






		Instituţia de învăţământ




		Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept



		Data


Calificarea obţinută

		2005-2006


Master in European Integration and Regionalism 



		Principalele domenii acoperite


                                                                                                            

		Dreptul Uniunii Europene


Drept Constituţional Comparat


Autonomie/Bună Guvernare


Politică Socială


Drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 



		Instituţia de învăţământ




		Universitatea “Franz Joseph” din Graz, Austria – program comun cu European Academy, Bolzano, Italia şi European Institute of Public Administration, Luxemburg 



		                                                                                                Data

		1996-2000



		Calificarea obţinută

		Licenta in Drept 



		Principalele domenii acoperite




		Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept procesual civil, drept procesual penal, drept internaţional public, drept Comunitar, drept comercial, dreptul comerţului internaţional






		Instituţia de învăţământ




		Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept



		Data 


Calificarea obţinută 


Principalele domenii acoperite


Instituţia de învăţământ




		1996-2000


Maitrise en droit européen


Drept instituţional al Uniunii Europene


Piaţa comună a UE


Dreptul comunitar al Concurenţei


Drept internaţional public


Dreptul organizaţiilor internaţionale


Universite Paris I - Collège Juridique Franco- Roumain de Droit Européen, Bucureşti, Romania 



		Competenţe personale

		



		Limba materna

		Română



		

		



		Alte limbi străine

		



		Auto-evaluare

		



		Nivel european (*)


Common European Framework of Reference for Languages

		



		

		



		Engleză

		



		Franceză

		



		Germană

		



		Abilităţi sociale

		Abilităţi pentru muncă într-un colectiv multicultural şi multilingvistic


Abilităţi de comunicare


Abilităţi de mediere 



		Abilităţi de organizare 

		Experienţă în organizarea evenimentelor internaţionale de către Ministerul Afacerilor Externe şi Universitatea din Bucureşti (seminare, conferinţe, vizita în România a Preşedintelui Curţii de Justiţie a Uniunii Europene). 


 



		Hobby

		Muzică (pian, chitară), pictură



		Abilităţi în domeniul informaticii

		Word, Excel, PowerPoint, Outlook.






		Permis de conducere

		Categoria B



		Lucrări publicate

		

		Înţelegere

		Vorbire

		Scriere



		Anul apariţiei

		Titlul lucrării 

		Ascultare

		Citire

		Vorbire interactivă

		Discurs

		



		2009

		Folosirea Forţei în Dreptul Internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 



		C2

		Fluent

		C2

		Fluent 

		C2

		Fluent

		C2

		Fluent

		C2

		Fluent



		2009

		Analiză critică a normelor Constituţiei României referitoare la relaţia dintre domnul internaţional şi dreptul intern, Analele Universităţii Bucureşti

		C2

		Fluent

		C2

		Fluent

		C2

		Fluent

		C2

		Fluent

		C2

		Fluent



		2009

		Aplicarea normelor dreptului internaţional privind folosirea forţei în conflictul dintre Georgia şi Rusia din 2008, Revista Română de Drept Internaţional nr. 8/2009

		A1

		Satisfăcător

		A1

		Satisfăcător

		A1

		Satisfăcător

		A1

		Satisfăcător

		A1

		Satisfăcător



		2011

		Necesitatea adaptării regulilor dreptului internaţional umanitar în raport cu apariţia unor noi tipuri de conflict – conflictele asimetrice. Cazul conflictului din Gaza din decembrie 2008 – ianuarie 2009, în Conferinţa Internaţională Bienală, Ediţia a 8-a, Timişoara, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;



		2010

		La pratique des delimitations sur le Danube, în Actualité du droit des fleuves internationaux, sous la direction de Bogdan Aurescu et d’Alain Pellet, Editions Pedone, Paris, 2010



		2010

		Aspecte de drept internaţional în cazul incidentului flotilei umanitare din Gaza din mai 2010,  Revista Română de Drept Internaţional, nr. 10/2010;



		2010

		Remedii privind durata procedurilor în procesul civil din România, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 1 (25)/2010



		2009

		Folosirea Forţei în Dreptul Internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009





		2009

		Analiză critică a normelor Constituţiei României referitoare la relaţia dintre domnul internaţional şi dreptul intern, Analele Universităţii Bucureşti



		2009

		Aplicarea normelor dreptului internaţional privind folosirea forţei în conflictul dintre Georgia şi Rusia din 2008, Revista Română de Drept Internaţional nr. 8/2009



		2007

		Relaţia dintre dreptul naţional, dreptul comunitar şi dreptul internaţional, un triunghi dificil, Analele Universităţii Bucureşti, nr. 2007 – IV 



		2007

		Drept internaţional contemporan, texte esenţiale (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007



		2006

		Legitima apărare în conflictul din Liban, 2006, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 3/2006



		2006

		Jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (2004-2005), cazuri selectate, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006



		2006

		Adoptarea Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale. Evaluarea unor dificultăţi de aplicare, articol, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006



		2006

		Autorizarea Consiliului de Securitate, excepţie de la regula interzicerii folosirii forţei. Posibile interpretări ale Cartei O.N.U., Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006



		2005

		Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, text comentat, Ed. All Beck, 2005



		2004

		Impactul acquis-ului comunitar asupra tratatelor bilaterale în materie de investiţii încheiate de statele candidate – cazul Tratatului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, articol, în Revista Română de Drept Comunitar, nr. 1/2004



		2004

		Aspecte juridice privind posibilitatea existenţei unei relaţii de succesiune a  statelor între România şi Republica Moldova, articol, Analele Universităţii Bucureşti., nr. 1/2004



		2003

		Teoria intervenţiei din perspectiva dreptului şi eticii, articol, în Revista Română de Drept Internaţional, nr. 1 



		2003

		Fundamentele juridice ale obligaţiei statului ungar de restituire a bunurilor Fundaţiei Gojdu aflate pe teritoriul Ungariei, studiu,  în Emanuil Gojdu – Bicentenar, Ed. Academiei Române, Bucureşti



		2003

		Romania and the Holy See, a Special Unique Relation, studiu, în International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States. Experiences and Perspectives, Libreria Editrice Vaticana, Roma



		2002

		Drept diplomatic şi consular. Sinteze pentru examen. (coautor), Ed. All –Beck



		2002

		Aspecte privind evoluţia dreptului succesiunii statelor, din perspectiva dezmembrării U.R.S.S. şi Iugoslaviei – statul continuator şi statul succesor, articol, Analele Universităţii Bucureşti, nr. 3-4/2002



		2001

		Modificarea Constituţiei României din perspectiva armonizării cu acquis-ul comunitar, studiu, Lucrările simpozionului „Modificarea Constituţiei României – 2001”, Academia de Poliţie, A.A.D.O. – Bucureşti



		1997

		Frederic Teulon, Sistemul Monetar Internaţional, Ed. Polirom Iaşi - traducere
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