
                                                  Curriculum vitae 

 

1/5                       
          ILIE DIANA MARIA                                                                                                                                      AUGUST 2020 

           

 
INFORMAȚII PERSONALE 

            
ILIE  Diana  Maria 
 

Adresă Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, Pitești, jud. Argeș 
                Telefon                   0740049210 

E-mail dianamaria.ilie@yahoo.com 
              Naţionalitate Română 

                   Data naşterii 12-04-1989 
  
 
                                                            

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
                                                     

                   
                   Iunie 2013 - prezent 

 
 

 
  
   
 
    

  Consilier juridic 
 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
 Acordare avize de legalitate pe documentele emise la nivelul Universității; 

 Acordarea, la solicitarea unităţilor structurale ale Universităţii, de consultanţă de 
specialitate, furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecarei situaţii în 
parte precum şi interpretarea acestora; 

 Asigurare consultanță juridică pentru toate structurile funcţionale ale UPIT; 

 Întocmirea de răspunsuri legale atât pentru salariaţi ai UPIT, cât şi pentru extern; 

 Elaborarea de contracte, protocoale, acorduri de colaborare, încheiate de Universitatea 
din Piteşti; 

 Verificarea periodică a Monitorului Oficial al României şi studierea noilor legi, hotărâri, 
ordonanţe intrate în vigoare; 

 Participarea ca membru in comisiile privind procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziţii: licitatii, negocieri, cereri de oferte, etc. 

 Reprezentarea institutiei in instanţă, in dosarele repartizate de responsabilul de 
compartiment sau Rector; 

 Elaborarea de proceduri operaţionale, norme şi instrucţiuni de aplicare a legislaţiei, 
respectiv: 
 Nomenclator de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi nedidactice din 

Universitatea din Piteşti; 
 Metodologie privind încadrarea, stabilirea şi calculul drepturilor salariale acordate 

personalului din cadrul Universităţii din Piteşti; 
 Procedură operaţională privind întocmirea documentelor de angajare pentru personalul care 

ocupă prin concurs/examen posturi vacante din cadrul Universităţii din Piteşti; 
 Norme de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice auxiliare şi 
nedidactice din cadrul Universităţii din Piteşti; 

 
 

            27.07.2015 - 
30.11.2015 

 
 

 
 
 

  
   

 Responsabil achiziții, informare și publicitate proiect  
 

 Activităţi în echipa de management a Contractului de cercetare nr. 675/09.04.2015 cu 
titlul CENTRUL REGIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MATERIALE, PROCESE SI 
PRODUSE INOVATIVE DESTINATE INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE ”, ID 1947 / cod SMIS-CSNR 48763, 
POS CCE - AXA II Operaţiunea 2.2.1-2013-1 
 

mailto:diana.maria_teleleu@yahoo.com
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01.12.2012 - 26.06.2013                                                

 
 

 Jurist 
 
SC FRUCTIGENA SRL 
 

 Elaborarea de regulamente, hotărâri, ordine şi instrucţtiuni referitoare la desfăşurarea 
activităţii în cadrul firmei în conformitate cu legislaţia în   vigoare. 

 Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei.  

 Reprezentarea intereselor şi apărarea drepturilor legitime ale firmei în faţa autorităţilor 
publice, instituţiilor de orice natură, precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, română 
ori străină. 

 Asigurarea de consultanţă şi informarea permanentă a conducerii firmei cu privire la 
modificările legislative. 

 Acordarea de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică firmei şi angajaţilor acesteia.  

 Rezolvarea cererilor cu caracter juridic în toate domeniile dreptului. 

 Redactarea proiectelor de contracte şi negocierea clauzelor legale contractuale. 

 Verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare. 
                                               
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 
2016-prezent 

 
 
 
 

 
11.12.2015 - prezent 

 
 

 
2013-2015 

 
 

2013-2015 
 
 
 
 

2012-2014 

 
   
 
  
 
   

 Studii doctorale, Școala Doctorală – domeniul Drept 
Universitatea Titu Maiorescu, Calea Văcărești nr. 187, Sector 4, București, www.utm.ro. 
Domeniul de cercetare: drept comercial, Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. Ionel DIDEA. 
Tema de cercetare: EFECTELE INSOLVENȚEI ASUPRA MEDIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL DIN 
ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZARII 
 

Consilier juridic definitiv, Membru asociat al Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor 

Juridici Dâmboviţa, înregistrat în Tabloul Consilierilor Juridici Dâmbovița la poziția 15D - 1628 
Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa 
   
Consilier juridic stagiar, Membru al Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici 
Dâmboviţa 
Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa 
 
Pedagog/ Diplomă de absolvire Nivel I şi Nivel II - Modul postuniversitar 
Pedagogie, Psihologie, Managementul clasei de elevi, Didactica domeniului / Predare în 
învăţământul gimnazial, liceal şi universitar, 
Universitatea din Pitesti - DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 
 ASISTENŢA JURIDICĂ A ÎNTREPRINDERII - Diploma de Master nr. 902/29.10.2014 
 Drept comercial aprofundat, Contencios administrativ şi fiscal, Organizarea şi exercitarea 
profesiilor de avocat şi de consilier juridic, Drept procesual civil aprofundat, Dreptul muncii 
aprofundat. 
 UNIVERSITATEA DIN PITESTI, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

 
2011-2013 

 
 
 
 

 
ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII DE OSPITALITATE -  
Diploma de Master nr. 586/15.05.2014 
Politici şi strategii organizaţionale în contextul dezvoltării durabile, Dreptul muncii şi securitatea 
consumatorului, Investiţii şi dezvoltare durabilă pentru afaceri, Politici în turismul mondial. 
UNIVERSITATEA DIN PITESTI, Facultatea de Ştiinţe Economice 
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                                    2008-2012 
 
 

 
 

 
2008-2011 

 
 
 
 
 

2004-2008 
 

 
 

Alte diplome şi certificate 
obţinute 

                                                             

 
DREPT - Diploma de Licenţă nr. 8233/27.03.2013 
Drept civil, Drept administrativ, Drept penal, Drept financiar şi fiscal, Drept comercial, Drept 
procesual civil, Drept procesual penal, Drept european, Dreptul muncii, Drept bancar şi valutar, 
Protecţia juridică a drepturilor omului.  
 UNIVERSITATEA DIN PITESTI, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
 
ADMINISTRAREA AFACERILOR - Diploma de Licenţă nr. 4879/24.05.2012 
Dreptul afacerilor, Finante, Management, Marketing, Analiză economică financiară, Contabilitate 
financiară, Proiecte economice, Tehnica  negocierilor în afaceri, Managementul relaţiilor cu 
furnizorii, , Mediul de afaceri european. 
UNIVERSITATEA DIN PITESTI, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
Diploma de bacalaureat nr. 308/28.07.2008 
COLEGIUL NAŢIONAL ION C. BRĂTIANU PITESTI 
 
 
Certificat de absolvire nr. 352 din 09.05.2013 a programului de perfecţionare cu durata de 90 ore, 
pentru ocupaţia ,,EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE'', organizat de Asociaţia Centrul 
de Resurse şi Iniţiative Strategice. 
 
Certificat de absolvire nr. 363 din 09.05.2013 a programului de perfecţionare cu durata de 66 ore, 
pentru ocupaţia ,,FORMATOR DE FORMATORI'', organizat de Asociaţia Centrul de Resurse şi 
Iniţiative Strategice. 
 
Certificat de absolvire nr. 423 din 22.07.2013 a programului de perfecţionare cu durata de 60 ore, 
pentru ocupaţia ,,INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE'', organizat de Asociaţia Centrul de 
Resurse şi Iniţiative Strategice. 
 
Certificat pentru participarea la Stagiul I de practică în cadrul Proiectului „Aplicabilitatea 
cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul studenţiei – drumul spre performanţă”, desfăşurat în 
luna mai 2012 în cadrul notariatului Didea Narcisa; 
 
Atestat ERASMUS pentru efectuarea unei mobillităţi de 5 luni (01.09.2009 – 31.01.2010) în cadrul 
Facultăţii de Drept – Université Nancy 2, Franţa; 

 
 
 
 
 
 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 
Limbi străine cunoscute 

 
Competenţe şi aptitudini 

 
 
 
 

Permis de conducere 
 

 
Certificat pentru absolvirea cursurilor „EC Competition law and its enforcement in the national 
jurisdictions: Policy Issues, Case Law and Compliance” (28 mai 2012); 
 
Certificat de competenţă lingvistică - Limba franceză, eliberat de Facultatea de Litere, 
Universitatea din Pitesti. 
 
 
 
 
 
Limba franceză (avansat), limba engleză (bine); limba spaniolă(mediu); 
 
 bune competențe în comunicare, bune competențe în organizare, eficiență, proactivitate, 
orientare spre rezultat, seriozitate, dorința de perfecționare continuă, comportament adecvat, 
viziune, inițiativă, abilitatea de a lucra în echipă, inteligență emoțională (capacitate de a gestiona 
și întelege propriile emoții, dar și pe ale celorlalți). 
 
  Categoria B, obţinut în 2007; 
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ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI 

PUBLICAȚII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,,The state of emergency and the economic repercussions. A new “avalanche” of insolvencies” 

(coautorat Ionel Didea), în revista JOLAS nr. 13/2020 - http://jolas.ro/wp-
content/uploads/2014/09/jolas13a11.pdf. 

 ,,At the confluence of criminal matters with insolvency. Insolvency - prerequisite of bankruptcy 
offences” (coautorat Ionel Didea), volumul Conferinței Internaționale de Drept, Studii 
Europene și Relații Internaționale, Titu Maiorescu, ediția a VIII-a, București, 2020. 

 ,,Factoring Contract. Financing Perspective in The Insolvency Procedure”, în Journal of Law 
and Administrative Sciences No.12/2019 - http://jolas.ro/wp-
content/uploads/2019/12/jolas12a10.pdf. 

 ,,De la dreptul insolvenței naționale la dreptul insolvenței globale. O abordare universală a 
insolvenței transfrontaliere” (coautorat Ionel Didea), volumul Conferinței Internaționale de 
Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, Titu Maiorescu, ediția a VII-a, București, 2019. 

 ,,Insolvency “around the world”. A new “design” on the global geographical map''(coautorat 
Ionel Didea), The International Conference European Union’s History, Culture and Citizenship 
12 th edition Pitesti, 17 th -18th May 2019, C.H. Beck Publishing House, pp.162-184, 
https://www.upit.ro/_document/35213/e-book_iccu2019_final.pdf; 

 ,,Insolvency - evolutions and perspectives of legislative reform at national, european and 
international level” (coautorat Ionel Didea), articol inscris la a IX-a editie a Conferintei 
internationale „Perspective ale Dreptului Afacerilor in Mileniul al Treilea” – ASE, publicat în 
Volume 8, Issue 2, 2019 din revista cu aparitie online Perspectives of Law and Public 
Administration, http://www.adjuris.ro/revista/an8nr2.html. 

 ,,OUG 88/2018 - o afectare sistematică a procedurii insolvenţei prin prioritizarea creanţelor 
bugetare. Regimul insolvenţei versus regimul fiscal – incompatibilităţi” (coautorat Ionel 
Didea), (Government Emergency Ordinance 88/2018 - a systematic affectation of the 
insolvency procedure by prioritizing budget receivables. Insolvency regime versus tax regime 
– incompatibilities), Revista Analele Universităţii Titu Maiorescu publicată în anul 2019,  
http://analedrept.utm.ro/numar_curent.html 

 ,, (R)evolution of the insolvency law in a globalized economy''(coautorat Ionel Didea), Tribuna 
Juridică, Volume 9, Issue 1, March 2019, http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul9v1.html. 

 ,,Asocierea persoanelor juridice în contractele de achiziţii publice. Impedimente și soluţii 
identificate în vederea finalizării unui contract de lucrări'' (coautorat Ionel Didea, Radu Maria 
Mădălina), Curierul Judiciar nr. 2/2019, http://www.curieruljudiciar.ro/2019/02/28/curierul-
judiciar-nr-2-2019/; 

 Metamorfozarea'' impreviziunii în structura complexă a instituției insolvenței. Noi provocări 
juridice aflate în interferență cu responsabilitatea socială''(coautorat Ionel Didea), în Curierul 
Judiciar nr. 4/2018, pp. 196-205; 

 ,,Dimensiunea socială versus dimensiunea economică a insolvenței'' (coautorat Ionel Didea), 
în volumul Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, Titu 
Maiorescu, edișia a VI-a, București 2018; 

 ,,Prioritization of insolvency in the universal legal picture. New legal views passed through the 
filter of equity, solidarity and social responsability'' (,,Prioritizarea insolvenței în tabloul 
universal juridic. Noi vizualizări juridice trecute prin filtrul echității, solidarismului și 
responsabilității sociale''), (coautorat Ionel Didea), The International Conference European 
Union’s History, Culture and Citizenship 11 th edition Pitesti, 18 th -19th May 2018, pp. 198-
217, C.H. Beck Publishing House, https://www.upit.ro/_document/29537/e-
book_iccu2018_c.pdf; 

 ,,The development of a “rescue culture”. Insolvency globalization'', în  Revista Agora 
International Journal of Juridical Sciences, nr. 2/2018, 
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/3459; 

 ,,Interference between the insolvency law and the labour law. Convergence between interests 
- integrative vision,''(coautorat Ionel Didea, Ramona Duminică) JOURNAL OF LAW AND 
ADMINISTRATIVE SCIENCES No. 10/2018, ISSN 2392 – 8298 ISSN–L 2392 – 8298, 
http://jolas.ro/wp-content/uploads/2018/12/jolas10a1.pdf; 

 Direcția extinderii fenomenului „insolvență” – conturarea noului Cod al insolvenței prin filtrul 

http://jolas.ro/wp-content/uploads/2014/09/jolas13a11.pdf
http://jolas.ro/wp-content/uploads/2014/09/jolas13a11.pdf
http://www.curieruljudiciar.ro/2019/02/28/curierul-judiciar-nr-2-2019/
http://www.curieruljudiciar.ro/2019/02/28/curierul-judiciar-nr-2-2019/
https://www.upit.ro/_document/29537/e-book_iccu2018_c.pdf
https://www.upit.ro/_document/29537/e-book_iccu2018_c.pdf
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/3459
http://jolas.ro/wp-content/uploads/2018/12/jolas10a1.pdf
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economico-social actual'' (coautorat Ionel Didea),  în Curierul Judiciar nr. 1/2017, pp.16-25; 
 ,,Insolvența - instituție de drept sub egida dreptului civil în lumina teoriei moniste sau parte 

componentă a corolarului legislației comerciale în lumina teoriei ,,supraviețuirii'' dreptului 
comercial? Între tradiție și modernitate'', (coautorat Ionel Didea), în Curierul Judiciar nr. 
6/2017, pp. 320-327; 

 ,,Un nou statut al instituției insolvenței raportat la viziunea monistă promovată de Noul Cod 
Civil. Conturarea unui drept special, particular - dreptul insolvenței - urmare abrogării Codului 
Comercial'' (coautorat Ionel Didea), în Curierul Judiciar nr. 8/2017, pp. 425-434; 

 ,,,The interdisciplinarity of the scientific research of law. The insolvency - an integrative area 
configured and resized by the intersection of the legal, economic and social realities'' 
(,,Interdisciplinaritatea cercetării științifice a dreptului. Instituția insolvenței - domeniu 
integrativ configurat și redimensionat de intersectarea realităților juridice, economice și 
sociale'') (coautorat Ionel Didea, Roxana Vidican), în Revista Agora International Journal of 
Juridical Sciences, nr. 2/2017,  http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/3155; 

 ,,Vices of consent concerning the civil legal act'', (coautorat Ionel Didea, Roxana Vidican)    
Revista Agora International Journal of Juridical Sciences, nr. 2/2017,  
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/3155; 

 ,,Feminism in the era of globalization. Between rights and stereotypes”, (coautorat Ramona 
Duminică, Bădan Ileana), JOURNAL OF LAW AND ADMINISTRATIVE SCIENCES No. 8/2017, 
http://jolas.ro/wp-content/uploads/2017/12/jolas8a6.pdf 

 ,,Relaunching of the economy and the protection of jobs by reforming the national rules on 
preventing insolvency and insolvency” (Relansarea economiei și protejarea locurilor de muncă 
prin reformarea normelor naționale în materia prevenirii insolvenței și insolvenței), (coautorat 

Ionel Didea), în Revista AGORA International Journal of Administration Sciences, nr. 1/2016, 

http://univagora.ro/jour/index.php/aijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://jolas.ro/wp-content/uploads/2017/12/jolas8a6.pdf

