Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

NECHITA (căsătorită IANCU), Elena-Ana
Nr.6, str. Tineretului, loc. Sînmartin, cod 417495, Bihor, Romania

Telefon(oane)

(0040) 259 427 398

Fax(uri)

(0040) 259 434 925

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul naşterii
Sex

Română
04.02.1974
Com. Copalnic Mănăştur, jud. Maramureş
Femeiesc

9 aprilie 2013

2013

Am parcurs toate etapele de evaluare anuală şi am obţinut punctajul necesar pentru a fi confirmată evaluator al
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pe domeniul DREPT
Adresa: Str. Spiru Haret, nr.12, 010176, Bucureşti, România
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/3/

Perioada 
Funcţia sau postul
ocupat

(0040) 0745/301039

departament@univagora.ro
anaelena2009@yahoo.com

Perioada 
Funcţia sau postul
ocupat

Mobil:

2012-prezent
*Profesor universitar (prin Ordinul Ministrului nr.4472/12.07.2010)
*Director de departament – Departamentul de Științe Sociale, http://univagora.ro/ro/academic/departament/
*Fondator (2008) şi director al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere
*Profesor Jean Monnet (2008-prezent) - titular modul
*Fondator (2007), editor şef şi manager al revistei AGORA Internaţional Journal of Juridical Sciences (2007- prezent)
* Formator (2010), Cod COR 241205
* Expert formator în echipa Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Fundaţiei AGORA,
Oradea, conf. adeverinţei nr. 850 din 18.02.2013
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Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Predarea cursurilor la disciplinele: Criminalistică, Drept penal. Partea specială, Criminologie - la ciclul licenţă
Profesor Jean Monnet - predarea cursului intitulat „Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene” modul Jean Monnet, finanţat de Comisia Europeană, director de proiect, la ciclul licenţă
http://www.lcpproiecteuropean.univagora.ro
Predarea cursului la disciplina Metodologia investigării infracţiunilor - la cursurile postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă http://univagora.ro/ro/studenti/orar/
Coordonarea activităţii Departamentului de Științe Sociale din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea
http://univagora.ro/ro/academic/departament/
Coordonarea activităţilor de cercetare din Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii
Transfrontaliere, Fundația AGORA, http://www.cepct.ro/
Editor şef şi manager al AGORA Internaţional Journal of Juridical Sciences (AIJJS) (2007-prezent),
http://www.juridicaljournal.univagora.ro
Fondator (2007) şi organizator (ediţiile 2007-2013) a conferinţei anuale de drept AGORA International Law
Conference (AILC) http://univagora.ro/en/ailc2013/ http://conferintadrept.univagora.ro/
Co-organizator (ediţiile 2010-2013) a Şcolii Academice de Sociologie, http://www.cepct.ro/

Numele şi adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Universitatea Agora din municipiul Oradea, Piaţa Tineretului, Nr.8, Oradea, România
http://www.univagora.ro


*Profesor universitar (prin Ordinul Ministrului nr.4472/12.07.2010)
*Director de departament – Departamentul de Drept
*Fondator (2008) şi director al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere
*Profesor Jean Monnet (2008) - titular modul
*Fondator (2007), editor şef şi manager al revistei AGORA Internaţional Journal of Juridical Sciences (AIJJS)
* Formator (2010),Cod COR 241205
Predarea cursurilor la disciplinele: Criminalistică, Drept penal. Partea specială - la ciclu licenţă
Profesor Jean Monnet (2008-prezent) - predarea cursului intitulat Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii
Europene - Modul Jean Monnet, finanţat de Comisia Europeană, director de proiect Nechita (nume anterior Mihuţ)
Elena-Ana
Coordonarea activităţii de cercetare din Departamentul de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice,
Universitatea AGORA. Coordonarea activităţilor de cercetare din Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a
Criminalităţii Transfrontaliere, Universitatea AGORA
Editor şef şi manager al revistei AGORA Internaţional Journal of Juridical Sciences (AIJJS), clasificată C.N.C.S.I.S.
B+, indexata B.D.I.
Fondator (2007) şi organizator (ediţiile 2007-2012) a conferinţei anuale de drept AGORA International Law
Conference (AILC) http://conferintadrept.univagora.ro
Co-organizator (ediţiile 2010-2012) a Şcolii Academice de Sociologie, http://www.cepct.ro/

Numele şi adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

9 aprilie 2013

2010-2012

Fundația AGORA - Universitatea AGORA, Piaţa Tineretului, Nr.8, Oradea, România
www.univagora.ro


1 octombrie 2006 – 1 martie 2010

*Conferenţiar universitar (prin Ordinul Ministrului nr.5762/29.11.2006)
*Şef de catedra – Catedra de Drept
*Fondator şi director al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere (2008)
*Profesor Jean Monnet (2008) - titular modul
*Fondator (2007) şi manager al revistei AGORA Internaţional Journal of Juridical Sciences clasificată C.N.C.S.I.S.
B+, indexata B.D.I.
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Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Predarea cursurilor la disciplinele: Criminalistică, Drept penal. Partea specială - la ciclu licenţă.
Profesor Jean Monnet (2008) - predarea cursului intitulat „Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene”
- Modul Jean Monnet, finanţat de Comisia Europeană, director de proiect Nechita (nume anterior Mihuţ) Elena-Ana,
www.lcpproiecteuropean.univagora.ro
Coordonarea activităţii de cercetare din Catedra de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Universitatea
AGORA
Coordonarea activităţilor din Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere,
Universitatea AGORA, www.cepct.ro
Fondator (2007) şi manager al revistei „AGORA Internaţional Journal of Juridical Sciences” (2007), clasificată
C.N.C.S.I.S. B+, indexata B.D.I., www.juridicaljournal.univagora.ro

Numele şi adresa
angajatorului

Fundația AGORA - Universitatea AGORA, Piaţa Tineretului, Nr.8, Oradea, România
www.univagora.ro

Tipul activităţii sau F
sectorul de activitate F
Perioada

Învăţământ
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Catedra de Drept


Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Lector universitar
Predarea cursurilor la disciplinele: Criminalistică, Elemente de criminalistică, Ştiinţă penitenciară – la ciclul licenţă

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada 2
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Universitatea din Oradea, str. Armatei Române, Nr.5, Oradea, România
Învăţământ
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Catedra de Drept Public
* 2002-2003
Asistent universitar
Susţinerea orelor de seminar şi laborator la disciplina: Criminalistică

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activități și
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
9 aprilie 2013

2003-2006

Universitatea din Oradea, str. Armatei Române, Nr.5, Oradea, România
Învăţământ
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Catedra de Drept Public


1998-2002

Preparator la disciplina: Criminalistică
Susţinerea orelor de seminar şi laborator la disciplina: Criminalistică

Universitatea din Oradea, str. Armatei Române, Nr.5, Oradea, România
Învăţământ
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Catedra de Drept Public


1996-1999

Laborantă
Asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor din laboratorul de criminalistică.
Întreţinerea mijloacelor tehnico-ştiinţifice aflate în dotarea laboratorului de criminalistică.
Universitatea din Oradea, str. Armatei Române, Nr.5, Oradea, România
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Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Învăţământ
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Catedra de Drept Public

Educaţie şi formare
Perioada



02 aprilie – 04 aprilie 2012

Calificarea / diploma Certificat de absolvire
obţinută
Numele şi tipul instituţiei Curs de specializare:
de învăţământ / “Leadership and International Cooperation”
furnizorului de formare
United States Departament of Justice
Federal Bureau of Investigation
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite



Formator, Cod COR 241205, certificat de absolvire

-

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Competențe profesionale specifice:
pregătirea formării;
realizarea activităților de formare;
evaluarea participanților la formare;
aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare.
Competențe opționale:
marketingul formării;
proiectare programelor de formare;
organizarea programelor și a stagiilor de formare;
evaluarea, revizuirea și asigurarea calitații programelor și a stagiilor de formare.

TRAIN 2, Timișoara, Timiș



octombrie 1999 - iunie 2004

conferit titlul de doctor în DREPT cu distincţia CUM LAUDE, specializarea:
criminalistică, diplomă de Doctor

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite

Criminalistică
Criminologie
Drept penal
Drept procesual penal

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept.

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada

07.02.2010-05.03.2010

Studii postuniversitare, Doctorat



octombrie 1998 – septembrie 1999

Calificarea / diploma diplomă de absolvire, cursuri postuniversitare de perfecţionare cu durata de 1 an
obţinută

9 aprilie 2013
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Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Criminalistică
Criminologie
Drept penal
Drept procesual penal

Numele şi tipul instituţiei Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificareaStudii postuniversitare
naţională sau
internaţională
Perioada 

1994-1998

Calificarea / diploma
obţinută

Licenţiată în ştiinţe juridice, diplomă de absolvire

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite

Discipline din domeniul ştiinţelor juridice

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada 
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada 
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare

9 aprilie 2013

Universitatea din Oradea

Ciclu de învăţământ licenţă

1992-1996
Absolventă a specializării: Administraţie publică şi Secretariat, diplomă de absolvire
Discipline din domeniul ştiinţelor administrative: drept administrativ, drept constituţional

Universitatea din Oradea, Colegiului Tehnic şi Administrativ

Studii de scurtă durată

1988- 1992
Absolventă a ciclului de învăţământ liceal, diplomă de absolvire
Discipline din profilul real (matematică, fizică)

Liceul Teoretic “Petru-Rareş” Tîrgu - Lăpuş, jud. Maramureş
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Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Ciclu de învăţământ liceal

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Înţelegere
Ascultare

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Fr

Autoevaluare

E
n

Nivel european
Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
elementar

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





flexibilitate
aptitudini pentru munca în echipă
relaţionarea foarte bună cu cei din jur
adaptabilitate

*2012 - prezent, director de Departament – Departamentul de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Economice, Universitatea Agora din municipiul Oradea;
*2011- 2012, Director de Departament – Departamentul de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice,
Universitatea Agora din municipiul Oradea;
*2006 - 2011, Şef de Catedră - Catedra de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Universitatea
Agora din municipiul Oradea;
*2004-2006, membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Oradea;
*Granturi/proiecte internaţionale şi naţionale:14
*2008 - prezent, fondator (2008) şi director al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii
Transfrontaliere, Fundaţia AGORA, www.cepct.ro
2007- prezent, fondator (2007), editor şef şi manager a revistei „AGORA Internaţional Journal of Juridical
Sciences”, www.juridicaljournal.univagora.ro
*2007- prezent, fondator (2007), organizator şi preşedinte de conferinţă internaţională, anuală în domeniul
ştiinţelor juridice (AILC), 7 ediţii, www.conferintadrept.univagora.ro A 7 ediţie poate fi văzută la
www.ailc.univagora.ro
*2006 - 2013, moderator la 13 conferinţe;
*2010 - 2013, co-organizator a 4 şcoli de vară;
*2006 - 2013, organizator de conferinţe/simpozioane/sesiuni ştiinţifice: 24;
Echipe de cercetare interacademice şi internaţionale: 3 din care în 1 coordonator de echipă şi în 2 membru
Program fundamental de cercetare al Academiei Române:1

Competenţe şi Folosirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice necesare desfăşurării orelor de criminalistică atât pe teren, cât şi în
aptitudini tehnice laborator.
Competenţe şi Utilizare calculator (Microsoft Office: Word, Power Point).
aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi Poezie, pictura
aptitudini artistice - publicat o carte intitulată „O nouă dimineaţă”, Ed. Duran s, 2007.
Alte competenţe şi Dinamism
aptitudini Mobilizare şi implicare în vederea atingerii obiectivelor stabilite
Editor şef/membru în
editorial team-ul unor
reviste

9 aprilie 2013

1.Fondator (2007), manager şi editor şef - AGORA International Journal of Juridical Sciences,
Romaniahttp://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=editorial_board
2.Membru
în
Editorial
team
Journal
of
Politics
and
Law,
Canada
http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeamBio/11171
3.Membru în Consiliul ştiinţific - revista DREPTUL, România www.ujr.revistadreptul.ro;
4.Membru în Editorial team - Law Review, România http://www.internationallawreview.eu/editorial-team
5. Membru în Editorial team - European Scientific Journal, Macedonia http://www.eujournal.org/editorial.html
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Membru în asociaţii
profesionale

Membru în Asociaţia Criminaliştilor din România
Membru în Uniunea Juriștilor din România
Membru în Asociaţia Naţională a Tehnicienilor, Experţilor şi Cercetătorilor în Serviciile Publice de Interes
General, specialist în drept

Publicaţii

Autor/coautor: 7 cărţi de specialitate din care 2 publicate în străinătate
Coordonator ştiinţific: 3 cărţi
Articole în reviste cu flux internaţional, indexate în baze de date internaţionale recunoscute în domeniul ştiinţe
juridice:35
Articole/studii în volumele conferinţelor:48
Autor - 1 cercetare în programul fundamental al Academiei Romane
Autor – 1 carte de poezie

Alte informaţii

14 proiecte director sau membru aprobate, 3 echipe de cercetare internaţionale (1 - coordonator
ştiinţific a echipei de cercetare Universitatea AGORA, Romania, Universitatea Debrecen, Ungaria; 2 - membru
în echipele de cercetare, Universitatea AGORA, Romania, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti,
România şi Université d' Artois, Franţa), 1 cercetare în programul fundamental al Academiei Române. Dintre
acestea enumerăm:
* membru-expert consultant în grantul intitulat „Promovarea culturii anteprenoriale, sprijinirea iniţierii de afaceri
şi dezvoltarea abilităţilor de întreprinzător în rândul întreprinderilor şi persoanelor care vor să lanseze afaceri
pe cont propriu – PROMIN”, POSDRU/92/3.1/S/60154, perioada de implementare 2 decembrie 2010-31
martie 2013, valoare 4.475.142,00 lei (98% finanţare nerambursabilă), conf. adeverinţei nr.860 din
22.02.2013;
* membru-expert formator în grantul intitulat „Măsuri complexe pentru ocupare-şanse sporite pe piaţa muncii MOSAIC”, POSDRU/104/5.1/G/77577, perioada de implementare 1 noiembrie 2010- 30 aprilie 2012, valoare
1.790.871, 28 lei, (98% finanţare nerambursabilă), conf. adeverinţei 58 din 27.01.2011;
* membru-expert pe termen lung în grantul intitulat „Stagii de practică pentru o carieră de succes STAPROS,
nr - POSDRU/90/21/s/60152, perioada de implementare 1 august 2010-31 octombrie 2012, valoare
4.644.790.00 lei (98% finanţare nerambursabilă), conf. adeverinţei 852 din 18.02.2013;
* membru - asistent manager în proiectul intitulat „Şcoala Academică de toamnă”,
http://www.sas2010.cepct.ro
din programul Consiliului Judeţean Bihor 2010, valoare 3 500 RON;
* membru - coordonator ştiinţific în grantul internaţional intitulat „Centrul de Informare EUROPE DIRECT
Universitatea AGORA, Oradea, Nord-Vest”, 2010, valoare 25.600 EUR, conf. adeverinţei nr.104 din
05.01.2010, http://www.europedirect-agoraoradea.ro
* director de grant internaţional – modul Jean Monnet intitulat “Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii
Europene, Nr.141106-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO, 2008-2013, valoare 21.000 EUR, conf. adeverinţei nr. 878
din 17.12.2009, http://www.lcpproiecteuropean.univagora.ro
* director de grant internaţional intitulat „Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii
Transfrontaliere”, CBC PHARE 2006/INTEREG, Ro-Hu, 2008-2009, valoare 54.750 EUR, conf. adeverinţei
nr.858 din 30.11.2009, http://www.cepct.ro
* membru - coordonator ştiinţific în grantul internaţional intitulat „Centrul de Informare EUROPE DIRECT
Universitatea AGORA, Oradea, Nord-Vest”, 2009-2012, valoare 34.450 EUR, conf. adeverinţei 778 din
23.10.2009, http://www.europedirect-agoraoradea.ro
*membru – expert în grantul internaţional intitulat „Continuarea Consolidării Capacităţii Instituţionale a
Ministerului Public în special în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate şi terorismului”, Contract Nr.
RO PHARE 2006/018- 2006/018-147.01.04.08.02;
*membru - asistent manager în proiectul intitulat „Infracţionalitatea în domeniul afacerilor” a întrunit criteriile
de selecţie şi a fost cofinanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetări Ştiinţifice (2008-2009), valoare
10.000 RON, http://www.bfdconf2008.univagora.ro
* titular cercetare intitulată „Riscuri asociate regimului juridic şi drepturilor individuale legate de protecţia
datelor personale şi a vieţii private în condiţiile noilor generaţii de tehnologii informatice şi de comunicaţii (TIC).
Cercetare realizată ă Academia Română, Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la
scară naţională, Program fundamental al Academiei Române, coordonator program Academician Florin
Gheorghe Filip, (2008), conf. adeverinţei nr.206 din 03.12.2009, http://www.ince.ro/cfl.htm
* director de proiect intitulat „Regimul juridic sancţionator al delincvenţei juvenile şi tendinţele de evoluţie în
societatea contemporană” a întrunit criteriile de selecţie şi a fost cofinanţat de Autoritatea Naţională pentru
Cercetării Ştiinţifice, (2007-2008), valoare 5000 RON, http://www.rjdj.univagora.ro

Permis(e) de Categoria B
conducere

9 aprilie 2013
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Referințe: Prof. univ. dr. ing. Mișu-Jan Manolescu – Rector fondator , Universitatea Agora din municipiul Oradea,
Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
Prof. univ. dr. Elena-Ana IANCU

9 aprilie 2013
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