Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Tomescu Milena
,
milena.tomescu@drept.unibuc.ro
română
feminin

Locul de muncă vizat / Bursier program post-doctoral
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

martie 1993 – în prezent
Asistent universitar, Lector universitar doctor, Conferențiar universitar doctor
Activități didactice și de cercetare în domeniile: dreptul mediului, dreptul familiei, drept internațional
privat, protecția consumatorilor, protecția drepturilor copilului
Universitatea din București, Facultatea de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5,
București
Predare și cercetare în domeniul juridic/învațământ superior

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

ianuarie 2005 – mai 2008
Inspector de concurență superior
Studii, rapoarte, analize, puncte de vedere în domeniul concurenței și al ajutorului de stat
Direcția Cercetare-Sinteze, Consiliul Concurenței, Piața Presei Libere nr. 1, Sector 1, București
Funcționar public/Adminsitrația centrală

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

octombrie 2001-septembrie 2002
Expert
Activități de formare profesioanală (inițială și continuă) pentru magistrați în special în domeniul
Convenției Europene a Drepturilor Omului
Institutul Național al Magistraturii, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, București
septembrie 1989 – iunie 1993
Avocat/Consilier juridic

martie 1994-noiembrie 2000
Doctor în Drept
Drept internațional privat, Dreptul familiei, Drept civil, Dreptul mediului/competențe în domeniul
cercetării juridice
Universitatea din București, Facultatea de Drept
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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

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

ISCED 6
octombrie 1985 – iunie 1989
Jurist/Licențiat în drept
Drept public, Drept privat, Drept penal
Universitatea din București, Facultatea de Drept
ISCED 5

Limba română

Ascultare

Înţelegere

Citire

Vorbire

Participare la
conversaţie
Foarte bune
Foarte bune
Foarte bune
Bune
Bune
Bune
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Discurs oral
Bune
Bune

Scriere

Exprimare scrisă
Bune
Bune

Abilități pentru munca în echipă
Abilități în acordare de consultanță/asistență și mediere
Abilități de comunicare
Conducător de lucrări de diplomă și dizertatii, activități organizatorice la nivelul facultății, participare în
echipe de cercetare
Competențe pentru utilizarea Microsoft Office, Internet Explorer
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Lista publicațiilor
I. Cărţi
 Dreptul familiei – Curs pentru învăţământ la distanţă, Ed. Paideia, 2004
 Legea nr. 10/2001. Jurisprudenţă privind imobilele preluate abuziv” , Ed. A
Beck, 2005
 Dreptul familiei. Protecţia copilului, Ed. ALL BECK, 2005
 Dreptul familiei – Culegere de speţe din practica instanţelor judecătore
(coautor), Ed. Actami, Bucureşti, 2001
 Buletinul Jurisprudenţei C.D. - (coautor), Ed. C.H. BECK, Ediţia 2004
 Constituția României. Comentariu pe articole (coautor), Ed. C.H.BECK, 2008
II. Articole
 Unele consideraţii privind regimul juridic al importului de deşeuri în România revista „ Analele Universităţii Bucureşti”, seria Drept, Anul XLIII/ 1994, p. 28.
 Calificarea căsătoriei în dreptul internaţional privat român - revista „ Analele
Universităţii Bucureşti”, seria Drept, Anul XLIV/ 1995, p. 71
 Particularităţile răspunderii civile pentru daune aduse mediului înconjurător ( în
colaborare cu profesor universitar dr. Daniela Marinescu) – articol publicat în
volumul „ Studii de Drept – Transformările dreptului în perioada de tranziţie”,
Timişoara, 1995, p. 192.
 Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte comercializarea produselor de
folosinţa îndelungată – articol publicat în „ Buletinul de Informare Ştiinţifică al
I.D.R.I. N.Titulescu” , nr. 1/ 1996, p. 15
 Legea aplicabilă condiţiilor de formă la încheierea căsătoriei – revista „ Analele
Universităţii Bucureşti”, seria Drept, Anul XLVI/ 1997, p. 47
 Aspecte actuale privind regimul juridic al acordului şi autorizaţiei de mediu ( în
colaborare cu lector universitar V. Vedinaş)- „ Revista de Drept Public” nr.
2/1996
 Legea aplicabilă condiţiilor de fond la încheierea căsătoriei – revista „ Analele
Universităţii Bucureşti”, seria Drept, Anul XLVII/1998
 Publicitatea încheierii căsătoriei ( în colaborare cu lector univ. Veronica Stoica)
– articol apărut în volumul „ Lex et Scientia – Referate şi Comunicări Ştiinţifice”
nr. 3/1998, publicat de I.D.R.I. N. Titulescu”, p.41
 1996 Romanian Competition Law ( În colaborare cu profesor universitar dr.
Daniela Marinescu ) - articol publicat în volumul „ Introduction to Competiţion
Law and State Aid Law of the European Public Law Center”, ed. Esperia
Publication Ltd, Athens, Greece, 1998, p.229
 Legea aplicabilă efectelor căsătoriei ( în colaborare cu lector univ. Veronica
Stoica) - articol apărut în volumul „ Lex et Scientia – Referate şi comunicări
ştiinţifice”, Mai 1998, publicat de I.D.R.I. N. Titulescu, p. 147
 Condiţiile sociale cerute pentru existenţa drepturilor speciale de moştenire ale
soţului supravieţuitor ( în colaborare cu lector univ. Veronica Stoica) articol
apărut în volumul „ Lex et Scientia – Referate şi comunicări ştiinţifice”, Mai
1998, publicat de I.D.R.I. N. Titulescu, p. 167
 Donaţia în lumina noilor reglementări legislative ( în colaborare cu lector univ.
Veronica Stoica) - articol apărut în volumul „ Sesiunea a VIII-a de comunicări
ştiinţifice ale cadrelor didactice, publicate de F.U.R.S. A. Gh. Cristea”, ed. Era,
Bucureşti, p. 338
 Dreptul societăţilor comerciale şi regimul matrimonial actual (în colaborare cu
asistent universitar Gigi Piperea) , Revista de Drept Comercial nr. 10/1999
 Legea aplicabilă convenţiilor matrimoniale în dreptul internaţional privat român
– revista Analele Universităţii Bucureşti – seria Drept, nr. 1/ 2003
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Unele aspecte privind aplicarea principiului poluatorul plăteşte în materia ajutoarelor de
stat, revista Profil: Concurenţa nr. 1/2005
1. Unele consideraţii privind regimul juridic de bază de drept al
concurenţei aplicabil întreprinderilor publice şi celor care îndeplinesc

 Principalele modificări aduse de Legea nr. 273/2004 regimului juridic al adopţiei
în România, Revista Analele Universităţii Titu Maiorescu, seria Drept, anul III,
2004
 Condițiile răspunderii juridice pentru daune aduse mediului potrivit Directivei
2004/35/CE, revista Revista română de drept al afacerilor nr. 11/2006

III.









Comunicări ştiinţifice
Convention on the Protection of the Marine Environment of the Blak Sea- comunicare prezentată la Seminarul
Internaţional „ Suistanable Development of Costal Resurses”, organizat de Universitatea Mării Negre” şi „ Foundation
for International Trening”, Mangalia, 7-20 august 1994
Regimul juridic al ariilor protejate în România, (coautorat ) – comunicare prezentată la Masa rotundă organizată de „
Societatea Română de Drept al Mediului”, octombrie 1994, Bucureşti
Environmental protection in România – comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională „ Public Interest
Environmental Law Conference”, organizată de Universitatea din Oregon, S.U.A, 2-5 martie 1995
Propuneri de lege ferenda privind conservarea ariilor protejate în România ( în colaborare ) – comunicare prezentată
la Seminarul Internaţional „ Romanian National Parks”, Herculane, 12-14 mai 1995
Conflictele de legi în materia convenţiilor matrimoniale – comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din București şi Institutul Max Planck – mai 2002
Riscul de dezvoltare în materia răspunderii pentru produse defectuoase – comunicare prezentată la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice a Catedrei de drept privat – mai 2004
Unele considerații privind reglementarea efectelor divorțului asupra relatiilor dintre părinți și copiii lor minori –
comunicare la Conferința internațională „Tendințe moderne în justiția pentru minori si familie” – octombrie 2009 (în
colaborare cu Conf. Dr. Marieta Avram)
Răspunderea civilă pentru prejudiciul produs prin pierderea unei șanse – comunicare la Conferința Națională
„Reglementări fundamentale în noul Cod Civil”, 17-18 februarie 2012, București, conferință organizată de Facultatea
de Drept, Universitatea din București
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