
 

  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gărăiman, Gabi Daniela  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) grm.dana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 30.03.1970 
  

Sex feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular discipline Informatică juridică (Drept, zi şi fr, an III), Operaţiuni juridice informatizate (Drept, zi şi 
fr, anIV), Utilizarea sistemelor informatice, (Administraţie publică, zi, an I si AMS, zi, I), Sisteme 
informatice pentru prezentare, informare şi comunicare, (AMS, zi, II),  Baze de date şi sisteme 
informatice administrative (AMS, zi, III) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Învăţământ 
 

  

Perioada 2001 - 2007 

Functia sau postul ocupat lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular discipline Informatică juridică (Drept, zi şi fr, an III), Operaţiuni juridice informatizate (Drept, zi şi 
fr, anIV), Utilizarea sistemelor informatice, (Administraţie publică, zi, an I si AMS, zi, I), Sisteme 
informatice pentru prezentare, informare şi comunicare, (AMS, zi, II),  Baze de date şi sisteme 
informatice administrative (AMS, zi, III) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Învăţământ 
 

  

Perioada 1997 - 2008 

Functia sau postul ocupat Inginer sistem 

Activitati si responsabilitati principale  

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 1994 - 1997 

Functia sau postul ocupat Referent pe probleme informatice 

Activitati si responsabilitati principale  

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Drept 



 

  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: "Interferente si complementaritati între dreptul privat si stiinta calculatoarelor" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept 

  

Perioada 2007 - 2009 

Calificarea / diploma obtinuta Master – Drept pblic 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept 

  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obtinuta Cours general de propriete intelectuelle 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Academie mondiale de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriete Intelectuelle) 

  

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obtinuta Curs post-universitar - Rolul Teoriei generale a dreptului ca stiinta a esentelor în analiza institutiilor 
juridice fundamentale de ramura 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept 

  

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obtinuta Diplomă inginer 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatizari, Calculatoare si Electronica, Specializarea 
Automatica, Directia de aprofundare (specializare) Calculatoare 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obtinuta Bacalaureat 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematica - fizica "Fratii Buzesti" Craiova, sectia matematica - fizica 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
Capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Procesoare texte, aplicatii calcul tabelar, creare prezentări electronice, baze de date, programare – 
nivel avansat 

  

Permis(e) de conducere permis de conducere categoria B 
  



 

  
 

Informaţii suplimentare Publicaţii reprezentative: 
- Garaiman Daniela, Garaiman Dan, A comparative study between recursive and non-recursive 

algorithms content search in a multimedia databases with medical images, International 
Symposium on Multimedia Applications and Processing (MMAP'2012), p. 707-710, 
http://2012.fedcsis.org/mmap , http://fedcsis.org/proceedings/fedcsis2012/pliks/20.pdf 

- Garaiman Daniela, On the ways of combating child pornography by the internet, Perspective si 
provocari in dreptul secolului XXI, 18-19 octombrie 2012 Oradea, p.44-49 

- Dan Garaiman, Daniela Garaiman, Methods of establishing the similarity in searching by content 
in multumedia database with medical images, Curent Health Sciences Journal, volum 38, nr 3 
2012, p.97-100 

- Gărăiman Daniela, On the formation of consent in the case of contracts concluded on-line, 
AGORA IJJS (International Journal of Juridical Sciences), 2009, volum III, no.1, ISSN 1843-
570X, E-ISSN 2067-7677, http://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_details&id=226 

- Gărăiman Daniela, The use made of nominative or personal data on the internet and their 
transfer for trading purposes, AGORA IJJS (International Journal of Juridical Sciences), 2009, 
volum III, no.1, ISSN 1843-570X, ISSN 2067-7677,  
http://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_details&id=227 

- Ion Dogaru, Edmond Gabriel Olteanu, Lucian Bernd Săuleanu şi colaboratori, Bazele dreptului 
civil, volumul VI. Contracte speciale, Editura c.H. Beck, 2009, Bucureşti, ISBN : 978-973-115-
233-2. Garaiman Daniela - autor al Tiltlului XIII. Contractele electronice şi protecţia juridică a 
proprietăţii intelectuale în reţeaua Internet 

- Gărăiman Daniela, Diana Dănişor, Oana Ghiţă, Ruxandra Răducanu, Marieta Soreaţă, Dan 
Gărăiman, Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european, Editura Universitaria, Craiova, 
2008, ISBN : 978-606-510-203-3 

- Gărăiman Daniela, Bazele informaticii juridice, Editura Universitaria, Craiova, 2007, ISBN: 978-
973-742-836-3 

- Gărăiman Daniela, Dreptul şi informatica, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, ISBN: 973-655-293-
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