Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

GINA ORGA-DUMITRIU

Adresă(e) mun. Sibiu, Calea Dumbravii, bl.21, ap.30
Telefon(oane)

0745-920648

Fax(uri)

0269-210889

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

ginadumitriu@yahoo.com
Romana
02.06.1976
F

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

25.05.2015 → 24.12.2016
Director grant de cercetare ştiinţifică al
Proiectului de cercetare intitulat Contribuţie la studiul noţiunii de remedii ale neexecutării
contractului – aportul dreptului comparat şi al dreptului privat european
Contract de finanţare pentru execuţie grant de cercetare încheiat cu ULBS nr.
2032/25/25.05.2015 (durata contractului 19 luni)
Executarea obligaţiilor stabilite prin art. 6 din contract, şi anume publicarea, ca prim autor sau unic
autor, a cel puţin unui articol indexat Thomson Reuters Web of Science (ISI) într-o revistă cu factor
de mpact, de rang „zona galbenă” sau „zona roşie” în conformitate cu Lista revistelor încadrate pe
subdomenii ştiinţifice în funcţie de factorul de impact sau scorul relativ de influenţă, publicată anual
pe site-ul web al UEFISCDI sau în reviste ISI – Arts & Humanities Citation Index cu o vechime de cel
puţin 5 ani în Web of Science Core Collection
11.07.2014 → 31.01.2015
Expert atragere şi menţinere grup ţintă
în proiectul intitulat Studentul consiliat, excelent viitor angajat cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013 POSDRU/60/2.1/S/138850, derulat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (partener 2)
cu Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare continuă şi alte universităţi partenere din ţară
Contract individual de munca nr. 4312/11.07.2014
Înscrierea studenţilor în grupul ţintă, monitorizarea participării studenţilor la activitatea de consiliere şi
orientare profesională, participarea în comisia de selecţia a studenţilor în cadrul concursurilor
desfăşurate pentru participarea la stagiile de practică în străinătate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

24.04.2010 → 31.03.2013
Cercetător post-doctorat
în programul de finanţare nerambursabilă
„Parteneriatul universitar în cercetare - un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului“ din
cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POSDRU),
Contract de cercetare: POSDRU/89/1.5/S/61968, nr. 61968/ULBS/6 (durata contractului 24.04.2010
– 31.03.2013)
Tema de cercetare postdoctorală:
Dreptul european al contractelor – dimensiunile evolutive ale codificării şi
viabilitatea instrumentelor normative propuse
Executarea obligaţiilor stabilite la pct. 2 din contractul de cercetare şi finalizarea indicatorilor
proiectului de cercetare postdoctorală;
• desfăşurarea în perioada 01.07.2011-31.07.2011 a stagiului de documentare şi cercetare la
l’Institut de Droit Comparé de Paris de l’Université Panthéon-Assas Paris II şi Société de
Législation Comparée Paris

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept , Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi 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
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

01.10.2021→ prezent
Conferențiar univ. dr.
• Activitati didactice de predare şi seminarizare la disciplinele
Drept european al afacerilor, Publicitate imobiliară
pentru studentii ciclului I licenta si ciclului II studii de masterat, la formele de invatamant Zi si ID
Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu
învăţământ universitar si postuniversitar
01.03.2008→ 30.09.2015
Lector universitar
• Activitati didactice de seminarizare la disciplinele
Drept european al afacerilor, Dreptul comertului international;
• Activitati de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor juridice, respectiv al dreptului privat si
participare in proiecte/granturi de cercetare, autor de articole de specialitate

Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu“, Universitatea Lucian Blaga Sibiu
învăţământ universitar
01.10.1999→30.09.2002

01.10.2002→28.02.2008

Preparator universitar

Asistent universitar

• Activitati didactice de seminarizare la disciplina Dreptul Transporturilor, Drept comunitar al afacerilor
Facultatea de Drept , Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

învăţământ universitar

Perioada

01.10. 1998→prezent

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

Avocat
Reprezentare şi asistenţă juridica, consultanţă juridică
Baroul Sibiu
avocatură

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

7-11 mai 2012, Bucureşti
Certificat de participare nr. 357/11.05.2012 eliberat de Institutul European din România însoţit de
Supliment descriptiv

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice
Modulul tematic a cuprins:
• Noţiuni generale despre drept
• Terminologie juridică
• Sisteme CAT (Traducere Asistată de Calculator)
• Traducerea textelor juridice
• Revizia lingvistică
• Revizia juridică
• Organizarea activităţii de traducere
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Institutul European din România
Biroul Formare
4-22 iulie 2011, Paris
Diplôme de l’Université d’été du droit continental
Par décision rendue par Monsieur Michel Grimaldi, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II), Président du Conseil scientifique de la Fondation pour le droit continental
urmare examenului scris susţinut în data de 22 iulie 2011, rezultatul acestuia fiind obţinerea
calificativului Bien (14/20)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

•Introduction aux droit romanistes
•Droit international et européen des contrats
• Règlement international des litiges
• Bioéthique et droit de la famille
•Droit de la famille et des personnes
•Approche au droit des dommages dans le domaine européen

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Fondation pour le droit continental/CIVIL LAW INITIATIVE
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2001-2007
Doctor in Drept,
urmare susţinerii tezei publice de doctorat la data de 09.11.2007, diploma fiind eliberată în baza
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3439 din 12 martie 2008 (seria F nr.
0006041 din 10 aprilie 2008)
Sustinerea examenelor in cadrul programului de pregatire doctorala la disciplinele Teoria Generala a
Obligatiilor, Drept Comercial, Dreptul Comertului International si Dreptul Transporturilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca
/ furnizorului de formare
Perioada 1998-1999
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Aprofundate, Specializarea Drept Judiciar
Disciplinele principale studiate / Drept comercial, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Proceduri speciale şi executarea silită,
competenţe profesionale dobândite Organizare judecătorească şi activitate notarială, Procedura punerii în executare a hotărârilor penale
şi a sancţiunilor contravenţionale, Dreptul sigurărilor şi protecţiei sociale

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

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative „Simion Barnutiu“ Sibiu
1994-1998
Licenţiată în Ştiinţe Juridice, Specializarea Drept / Diploma de Licenta (şefă de promoţie),
media examenului de licenţă 9,83, lucrarea de diplomă intitulată “Hotărârea judecătorească civilă”
sub îndrumarea prof.univ.dr. Ioan Leş.

Disciplinele principale studiate / Conform Foii matricole, media generală a anilor de studii 9,80
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative „Simion Barnuţiu“ Sibiu
/ furnizorului de formare
Perioada 1990-1994
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Conform Foii matricole
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Grupul Şcolar Sanitar Galaţi
/ furnizorului de formare
Perioada

1982-1990

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala Generala nr.18 Galaţi
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe Hobby: istorie, astrologie
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Romana

Franceza

Autoevaluare
Nivel european

Limba franceza……….

Înţelegere
Ascultare
bine

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

F bine

bine

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

bine

Bine

Limba ……….
Limba ………
Limba ……….

Competenţe şi abilităţi sociale - Abilităţi de comunicare, management profesional, coordonare proiecte de tip cultural
Competenţe şi aptitudini - Aptitudini de lucru în echipă (perfecţionate prin implicarea în activităţi organizatorice specific
organizatorice universitare - coordonare sesiuni de admitere la studii universitare de licenţă, respectiv masterat, etc.
Competenţe şi aptitudini de utilizare Navigare pe internet, operare in Microsoft Word
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

Muzica, teatru

Informaţii suplimentare Lector formator (de stagiu, respectiv în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă) al
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi CECCAR (2009-prezent), Administrare şi
Lichidare Întreprinderi, respectiv Drept şi legislaţie europeană

Membră ARDAE -Asociaţia romană de drept şi afaceri europene
Membră a Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Privat Comparat
Membră în Colegiul de redacţie a revistei Fortuna a Baroului Sibiu
Membră a Asociaţiei Henri Capitant des amis de la culture juridique française
Membră a Societăţii de Legislaţie Comparată din Paris,
Membră Trans Europe Experts – Réseau européen d’experts en droit
Participarea în februarie 2014 în cadrul Programului de perfecționare: Dezvoltarea competenţelor
psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare (desfăşurat de conducerea Universităţii
Lucian Blaga din Sibiu în colaborare cu colectivul de Științe ale educației din cadrul Departamentului
Drept privat și Științe ale Educației din ULBS) la atelierele de formare Excelenţă în predare.
Exemple de bune practici şi Strategii didactice centrate pe student;
Participarea, în calitate de membru în grupul ţintă în cadrul Proiectului intitulat UNIVERSITARIA –
școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU
157/1.3/S/135590, în perioada februarie-august 2015, la programul de formare desfăşurat în cadrul
acestuia, fiind înscrisă la Modulul I - Modul de didactică şi psihopedagogie universitară şi
Modulul II – Modul de cercetare ştiinţifică avansată

Anexe Listă de lucrări publicate
Copii legalizate după Diploma de Doctor în Drept, Licenţiat în Ştiinţe Juridice Specializarea Drept,
Diplomă Studii aprofundate Specializarea Drept Judiciar, Diploma bacalaureat, Foile matricole
corespunzătoare, respectiv după certificat de naştere, carte de identitate

Data completării: 03.12.2019

Conf. univ. dr. Gina ORGA-DUMITRIU

