
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume DIDEA IONEL 

Adresă(e) Str. Mr.Sever Niculescu,nr.28, Piteşti, România 

Telefon(oane) 0248/220016 Mobil: 0721234513 

Fax(uri) 0248/220016 

E-mail(uri) prof.didea@yahoo.com 
notar.didea@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 09.10.1968 
 
 

                                                       Sex 
 

masculin 

 
 

                                             Stare civila 
 

                  Locul de munca  

casatorit; doi copii 

 
  

 Profesor universitar doctor –Facultatea de drept si stiinte 
administrative-Universitatea din Pitești  
 

  
  

Experienţa în muncă  
 

                                                  Perioada 2012-2015 Rector Universitatea din Pitești 
 
2015-prezent -atestat de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Drept                  
( Universitatea ,,Titu Maiorescu’’ Bucuresti) 

  

                                                  Perioada 2009-2012  

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar doctor- sef catedra stiinte juridice/director departament Drept si 
administratie publica  

Activităţi şi responsabilităţi principale realizează managementul şi conducerea operativă a catedrei/ departamentului ;intocmirea statelor de 
functii;evaluarea titularilor de discipline;cursuri şi seminarii; elaborare cursuri şi manuale 
universitare;organizare si participare conferinte/simpozioane interne si internationale;  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti;  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Didactică şi cercetare ştiinţifică. 

Perioada 2005-2009  

Funcţia sau postul ocupat conferentiar universitar doctor- sef catedra stiinte administrative; sef catedra stiinte juridice  

Activităţi şi responsabilităţi principale realizează managementul şi conducerea operativă a catedrei;intocmirea statelor de functii;evaluarea 
titularilor de discipline;cursuri şi seminarii; elaborare manuale universitare;organizare si participare 
conferinte/simpozioane interne si internationale;  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti;  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Didactică şi cercetare ştiinţifică. 

Perioada 1997-2005  

Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctorand/ lector universitar doctor(cumul) 

Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri şi seminarii; elaborare manuale universitare;organizare si participare conferinte/simpozioane 
interne si internationale;  

mailto:prof.didea@yahoo.com


Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti;  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Didactică şi cercetare ştiinţifică. 
 

 
Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 
            Numele şi adresa angajatorului 

 
                                                   

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

 
Perioada 

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

Educaţie şi formare 
 
 

   
  2006-prezent 
 Notar public 
 Camera Notarilor Publici Pitesti-Vicepresedinte 
 
 
2003-2006 
 Director general 
  Ministerul Justitiei 
  Elaborare acte normative;Implementare legislatie europeana 
 
1994-2003 
   Ofiter superior Ministerul Administratiei si Internelor 
    I.P.J.Arges 
  Management-investigarea fraudelor 

Perioada 1995-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept comercial, Dreptul european al concurentei, Drept societar,Dreptul consumatorilor; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de contabilitate si informatica de gestiune 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie politica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de economie generala 

Perioada 1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută licentiat in drept(stiinte juridice) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de politie ,,Alexandru Ioan Cuza’’Bucuresti-Facultatea de Drept 

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută licentiat in stiinte administrative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de management(specializarea stiinte 
administrative) 
 

Perioada 2000-2003 

Calificarea / diploma obţinută licentiat in stiinte economice(economist licentiat) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Pitesti-Facultatea de stiinte economice 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare Drept penal  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucuresti-Facultatea de drept 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare Drept privat  



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucuresti-Facultatea de drept 

 
 

Perioada                   

 
 
1998 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare Managementul firmei  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
Perioada 

 
1999 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare Managementul tranzacţiilor internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

                                            
                                               Perioada 

 
1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic nr.1 Costesti 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C3  C2  C2  C1  C2  

Rusă  B1  B1  B1  B1  B1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţă didactică 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă; spirit organizatoric; 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi în exploatarea programelor utilitare (WORD, EXCEL, etc.), 

  

  
  

Permis(e) de conducere 
 

                       ALTE CURSURI                                                                          

DA 
 

Universitatea Nationala de Aparare,,Carol I’’-Colegiul National de Aparare-  
                                 Cursuri postuniversitare Securitate si Aparare Nationala(2004) 
 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici din Romania 
                             Cursuri de inalti functionari publici(2013) 
 
Institutul Diplomatic Roman 
                              Cursuri diplomatie si politica externa(2014) 



 
 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
a). membru fondator al Asociatiei Stiintifice de Dreptul proprietăţii 
intelectuale; 
b). membru in Consiliul Stiintific al Revistei Romane de Dreptul 
proprietăţii intelectuale; 
c). membru al Asociatiei Europene de drept bancar si financiar; 
d). membru al Institutului National de Stiinte Administrative „Paul 
Negulescu” Sibiu; 
e).membru in conducerea revistei ,, Education Reform Journal’’ 
f).membru in comitetele de organizare si comitetele stiintifice ale mai 
multor conferinte stiintifice internationale; 
g).membru in diverse comisii interministeriale de elaborare acte 
normative; 
h).coordonator proiecte de implementare acquis comunitar in domenii 
juridice; 
i).membru in organisme cu profil umanitar (Rotary Club) 
j). membru in comitete de cercetare, granturi nationale si 
internationale; 
k).membru al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania-
vicepresedintele Camerei notarilor publici Pitesti 
l).formator in cadrul Institutului Notarial Roman; 
m).membru CNATDCU din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si 
Cercetarii Stiintifice 2012-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


