
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Voinea, Raluca-Camelia 

Adresă(e) Craiova, Dolj  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 14 decembrie 1977 
  

Sex Femeiesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2008 – prezent (1 martie 2013)  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Catedra de Administraţie publică 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea de cursuri şi seminarii în domeniul administraţiei publice,la nivel de licență și master,  
potrivit cu statele de funcţii; 
- cercetare ştiinţifică în domeniul administraţiei publice; 
- coordonarea lucrărilor de licenţă, disertație 
- responsabilităţi manageriale la nivel de catedră 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative 
Craiova, Dolj, Str. AI Cuza nr.13, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  superior juridic 

  

Educaţie şi formare 
 

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 

 
 

Aprilie 2010-aprilie 2013 
  
 Studii  postdoctorale cu bursă primită în cadrul proiectului  POSDRU/89/1.5/S/61968 "Parteneriatul 
universitar în cercetare - un pas înainte spre o Scoala  postdoctorala   a viitorului 
  
Serviciile comunitare de utilități publice 
 

 
 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative 
Craiova, Dolj, Str. AI Cuza nr.13, România 
 
Învăţământ  superior juridic 

  

Perioada Noiembrie 2001 – octombrie 2007  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 



 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în ştiinţe juridice 

Perioada Martie – august 2006 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Monitorizarea si Evaluarea Proiectelor pentru Accesarea Fondurilor Structurale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Marea Universitate din Irlanda şi  
Ministerul Finantelor Publice din Romania, 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Master 

Perioada Octombrie 1997 – iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenta in Stiinte Juridice 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Licenţă  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2  C1  C1  B2  B1  

Franceza  B2  C1  C1   B1  B1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Comunicare – ca urmare a expereintei mele ca lector universitar şi a emisiunilor TV la care am 
participat 
- Adaptarea la mediu intercultural- ca rezultat al numeroaselor expuneri la conferinţe şi seminarii 
- Spirit de echipa – dobandita prin experienta de lucru in proiecte, coordonare administrativă la nivel de 
departament 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Formulare cursuri si planuri de actiune – lector titular pe discipline din cadrul administraţiei publice 
- Bun organizator – coordonarea lucrărilor de licenţă, disertație 

   - Management de proiect - participare la cursul de “Horizontal Training For Structural Instruments”, by 
EU Delegation,     ECORYS(NL), Strathclyde European Partenership ltd. (UK), Romanian Ministry of 
Public Finance - 23-26 apr.  2007 

- Capacităţi manageriale – dobândite prin coordonarea echipelor din cadrul proiectelor şi a realizării 

atribuţiilor din cadrul catedrei     
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  - analiza si evaluare – membru în comisiile de licenţă  
 - Management de proiecte –expert in diferite proiecte: 

 „Obţinerea unei bune guvernări prin creşterea deschiderii şi transparenţei în activitatea 
Administraţiei Districtuale din Regiunea de NV” Bulgaria  

 - Monitorizare si evaluare- cursant în cadrul “ Certificate in policy and Planning- Evaluation” by the 
Ministry of Public Finance –Romania and Phare Project- june 2006 
 - scriere de proiecte 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 - Excelenta utilizare a Internetului 
 - Excelenta utilizare a pachetului de programe Microsoft Office [Word™, Excel™ and PowerPoint™] 
 - Cunostinte de baza in programele Adobe Illustrator™, PhotoShop™ 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Sport-volei, excursii, drumetii, concerte, evenimente mondene, poezie, muzică, teatru 
  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1996 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

Informaţii suplimentare 1.Studii publicate în reviste recunoscute de CNCSIS, peste 20 dintre care amintim:  
-„Constituţionalitatea legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. Competenţa legiuitorului de a 
stabili condiţii şi criterii de acordare a majorărilor salariale. Neindicarea sursei de finanţare. Statut 
special nediscriminant al unei categorii socio-profesionale. Obligativitatea actelor Parlamentului pentru 
Guvern “, în Revista Română de Jurisprudenţa nr. 2/2009,  
-„Reforma funcţiei publice la început de mandat. Realizări, probleme, soluţii şi perspective”,în Revista 
de drept public nr. 1 /2009, pag. 85,  
-„Unele  reglementări constituţionale – un dezavantaj pentru Preşedintele României”,în Revista 
transilvană de ştiinţe administrative nr.1(23)/2009, pag. 121 ,   
-„Buna administrare. Drept fundamental european şi valoare administrativă europeană „, în Revista de 
drept comunitar nr.6/2009, 
2.Conferinţe şi congrese internaţionale/naţionale, peste 10 dintre care amintim: 
- ”Analysis of public utiliy community services provided in Dolj county, Romania”, Conference at the 
American University of Rome, october 31 -november 3, 2011, Italy 
- ”Services of public utilities analyzed in terms of beneficiaries citizens- Radiography performed at 
Dolj”, Conference at the American University of Paris,april 16-19 , 2012, France  
- „Armonizarea legislaţiei româneşti privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu reglementările 
internaţionale”, Conferinţa cu participare internaţională „Evoluţia sistemului legislativ românesc şi 
european în contextul tratatului de la Lisabona”, Spiru Haret, 6-7 decembrie 2008,  
-„Intercomunalitate. Studiu de caz: Comunitatea de Comune SUDOLT. Viziune şi antreprenoriat social. 
Procese politice şi administrative”, Conferinţa Internaţională "Bune practici în administraţia publică la 
nivel naţional şi internaţional", Academia de Studii Economice, Bucureşti, 22 - 23 Iunie 2007. 
- ”Studiu privind serviciul public de Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Dolj. Aspecte legislative şi 
instituţionale”,Conferinţa „Descentralizarea. Prezent şi perspective în contextul transformărilor din 
administraţia publică românească”,  ISAR „Paul Negulescu”, Sibiu, 23-24 octombrie 2009 
 

3. Cărţi publicate: “Drept administrativ. Partea generală. Caiet de seminar”, Mădălina Voican, Camelia 
Raluca Voinea, Editura C.H.Beck, 2009; “Bazele dreptului civil. Volumul IV. Contracte speciale”, 
coordonatori Ion Dogaru, Edmond Gabriel Olteanu, Lucian Bernd Săuleanu, Editura C.H.Beck, Bucureşti 
2009, coautor 
4. Membru al unor asociaţii profesionale sau centre de cercetare: Membru al Institutului Naţional de 
Administraţie Publică « Paul Negulescu » de la Sibiu din mai 2007-prezent 
5.Granturi de cercetare:  
 - Organizarea dezbaterii publice cu tema: Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind intercomunalitatea în  
România (data: 4 decembrie 2007, locatie: Sala de şedinţe a Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Camera Deputaţilor). Parteneri organizatori pe langa 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Craiova, Catedra de Administraţie Publică: - 
Asociatia CeRe, Centrul de Resurse pentru participare publică; si Camera Deputaţilor,Comisia de 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.    
 - Membru, Administraţia publică în spaţiul european – prezent şi perspectivă, Facultatea de Drept, 
Universitatea din Craiova, nr. 1C/2006; 
 - Membru, Contenciosul administrativ în spaţiul european, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, 
nr. 2C/12.01.2006. 
6. Stagii, cursuri si traininguri (selectiv): 
 - “ Certificate in policy and Planning- Evaluation” by the Ministry of Public Finance –Romania and Phare 
Project- iunie 2006 
 - “Horizontal Training For Structural Instruments”, by EU Delegation,     ECORYS(NL), Strathclyde 
European Partenership ltd. (UK), Romanian Ministry of Public Finance - 23-26 apr.  2007 
7. PREMII :  Premiul Uniunii Juristilot din Romania pe 2004 pentru lucrarea "Drept civil. Contracte 
speciale", Editura All Beck, Bucuresti (coautor). 
8.Emisiuni radio şi tv la posturi locale : Invitat la 3TV Craiova  pentru emisiunea  «  Eurodrept »  

 
  

Anexe  
 

 
 

http://www.confcamp.ase.ro/
http://www.confcamp.ase.ro/

