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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informa ii personale  
Nume / Prenume D ni or Diana-Domnica  
Adres (e) Ceahl ului nr. 5, Craiova, Dolj, România 
Telefon(oane)  Mobil: 0746095904 
Fax(uri) 0251 419900 
E-mail(uri) danisordiana@yahoo.ro 
Na ionalitate(-t i) român  
Data na terii 26.11.1969 
Sex feminin 
Locul de munc  vizat / 
Domeniul ocupa ional 

Universitatea din Craiova / Conferen iar universitar doctor limba francez  

Experien a profesional  2010 pân  în prezent conf. univ. dr. Facultatea de Drept,  Universitatea din 
Craiova 
din anul 2009: ef al Departamentului de Limbi str ine Aplicate al 
Universit ii din Craiova  
din 2009: Conferen iar universitar doctor, Departamentul de Limbi Str ine 
Aplicate i Facultatea de Drept i tin e Administrative 
din anul 2008: conf. univ. dr., curs de Metodologie juridic , cursuri de 
masterat, Master Drepturile omului, Facultatea de Srept i tiin e 
Administrative, Universitatea din Craiova   

 2007-2010: conferen iar Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept 
2006-2007: Traductions juridiques (Actes normatifs), Universitatea din 
Craiova, Facultatea de litere, Cursuri de masterat. 
2006-2007: lector Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept i tiin e 
Administrative "Nicolae Titulescu" 

 2004-2006: titular curs Lexicologie juridic , seminarii Terminologie 
juridique, Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Cursuri de masterat.
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 2003-2006: lector Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae
Titulescu" 
2000-2003: asistent Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae 
Titulescu" 
1997-2000: preparator Universitatea European  Dr gan, Lugoj 
1996-1997: preparator Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere i
Istorie, Catedra de limbi romanice 
Membru în Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative 
din Fondul Social European în perioada: 23.03.2012-22.09.2012, cursuri de 
francez  pentru func ionarii publici, proiect strategic Cre terea eficacit ii 
organiza ionale a administra iei publice locale prin furnizarea de module de 
preg tire în domenii specifice, contract nr. 314/23/03.2012 
Tutore practic  pedagogic  în Programul opera ional sectorial dezvoltarea 
resurselor umane 2007-2013, axa prioritar  2, domeniul major de interven ie 
2.1, titlul proiectului Practica ta pentru educa ia viitorului,investe te în 
oameni, nr. identificare POSDRU 60/2.1/S/33675, în colaborare ca Partener 1
cu Universitates de Vest din Timi oara, desf urat de Universitatea din 
Craiova prin Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic.   
Responsabil practic  în proiectul Program de orientare, consiliere 
profesional  i pregatire la locul de munc  pentru studen ii din domeniul
socio-uman din regiunea S-V Oltenia ID 139411 

Educa ie i formare  
Perioada 1990-1995: Diplom  de licen  sesiunea iunie 1995 - profilul: filologie, 

specializarea: limba i literatura francez  - limba i literatura român , 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere i Istorie 
19 aprilie 2000: Autoriza ie de interpret i traduc tor pentru limba francez , 
nr. 3107, prin Ordinul Ministrului justi iei nr. 857/C/11 
1996-2002: Diplom  de licen  sesiunea iunie 2002 - profilul tiin e juridice, 
specializarea drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae 
Titulescu" 

 1 martie -15 aprilie 2002 - Diplom  a Organiza iei Mondiale a Propriet ii 
Intelectuale, cursuri la distan , Curs general de proprietate intelectual  
2002-2003: Diplom  de masterat, ciclul 3 - Drepturi Fundamentale, 
Universitatea din Nantes, Facultatea de Drept 
01.06.2004 - Diplom  de doctor în domeniul filologie, cu distinc ia "cum 
laude" a Universit ii din Craiova cu teza Terminologie juridic  actual  
francez  i român . 
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 2007 � înscriere la doctorat, Universitatea din Craiova, domeniul
fundamental � drept; specializarea � Drept constitu ional, cu tema Evolu ia 
justi iei constitu ionale în Fran a i România. 
2015 � Diplom  de doctor în domeniul drept, Universitatea din Craiova cu
teza Interpretarea gramatical  a legii civile : de la tehnica redact rii la 
aplic rile sale practice în Noul Cod Civil . 

Aptitudini i competen e 
personale 

 

Limba(i) matern (e) Limba român  
Limba(i) str in (e) 
cunoscut (e) 

 

Autoevaluare  În elegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversa ie 
Discurs oral Exprimare 

scris  
Limba   francez   C2  C2  C2  C2 
Limba   italian   B1  B1  B1  B1 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin  Pentru Limbi Str ine 

Competen e i aptitudini 
organizatorice 

Fost  ef  a Departamentului de limbi Str ine Aplicate i în aceast  calitate
am desf urat o ampl  activitate managerial  i de coordonare tiin ific  a
cadrelor didactice din subordine 

Competen e i aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizez calculatorul pentru tehnoredactare în român , francez , italian .
Posed competen e de operare PC (windows, Microsoft Office 2000) i de
comunicare (Internet explorer, Netscape Communicator, OutlooK Explorer).

Competen e i aptitudini 
artistice 

Cânt vocal i instrumental la chitar . 

Alte competen e i aptitudini Am doi copii i consider c  am aptitudini de mam , dobândite în timp. 
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
Anexe Anexez lista de lucr ri i documentele de studii. 
 


