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Curriculum vitae  

Europass  

 
Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CREŢ  DANIELA  CRISTINA 

  

                                   E-mail(uri) danielacret@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 9 noiembrie 1977 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Conferenţiar  universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş” Arad, Departamentul Drept Privat. 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1. 2015 →  
2. 2013-2015 
3. 2008 →  
4. 2004-2007 
5. 2000-2004 
 

Funcţia sau postul ocupat 1. Conferenţiar universitar doctor la disciplinele Drept procesual civil – nivel licenţă; 
Proceduri speciale – nivel master;  Proceduri în dreptul familiei – nivel master; 

2. Director Departamentul de Drept privat al Facultatii de Ştiinţe Juridice din cadrul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad până în anul 2015, şi membră şi în prezent în 
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi în 
Consiliul Departamentului Drept privat; 

3. Lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Drept privat al Facultatii de Ştiinţe 
Juridice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, titular la disciplina Drept 
procesual civil – nivel licenţă; Proceduri speciale – nivel master; 

4. Asistent universitar la disciplinele Drept procesual civil, Drept internaţional public, Drept 
roman; 

5. Preparator universitar la disciplina Drept procesual civil. 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 
 Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la disciplina Drept procesual civil, Proceduri speciale,,  
Proceduri în dreptul familiei şi  evaluarea pregătirii studenţilor şi masteranzilor prin examen şii 
forme de evaluare pe parcurs.  
 Activităţi de cercetare ştiinţifică. 
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Numele şi adresa angajatorului 

 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Bd. Revoluţiei , nr. 
94, cod poştal 310025, Arad 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
Activitate didactică în învăţământul universitar 

 
 

 

 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1. 2011 → doctor în drept 
2. 2006 – 2009 doctorand, domeniul Drept civil, la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din 

cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu;  
3. 2002-2003 efectuarea studiilor masterale, specializarea Drept comunitar de la Facultatea 

de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad; 
4. 2001-2002 efectuarea cursurilor postuniversitare pedagogice  (Departamentul pentru 

pregătirea personalului didactic) din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad; 
5. 1996-2000 efectuarea studiilor universitare la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 

de Vest „Vasile Goldiş” Arad; 
6. 1992-1996 efectuarea studiilor liceale la Liceul „Vasile Goldiş” Arad. 
 
 

                    Calificarea / diploma  
obţinută 

 
 
 
 
 
 

1. diploma de doctor, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; 
2. - 
3. diploma de master specializarea Drept comunitar, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad; 
4. certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare pedagogice  (Departamentul pentru 

pregătirea personalului didactic), Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;  
5. diploma de licenţă în Ştiinţe Juridice, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” ; 
6. diploma de bacalaureat, Liceul „Vasile Goldiş” Arad.  
 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

dobândite 

1. Însuşirea şi acumularea unor cunoştinţe deosebite în materia Dreptului civil, Dreptului 
procesual civil, Dreptului familiei, Dreptului european, şi dezvoltarea aptitudinilor pedagogice, 
precum a capacităţii de proiectare, realizare şi evaluare a procesului de învăţământ. 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

1. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; 
2. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; 
3. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad; 
4. Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
5. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 
6. Liceul „Vasile Goldiş” Arad. 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Educaţie şi învăţământ superior 

 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză – bine 
Engleză – bine 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Deţin abilitatea de a comunica şi de a desfăşura munca în echipă. 
Sunt o fire sociabilă, dinamică şi implicată în atingerea obiectivelor. 

 Deţin abilităţi de transmitere a cunoştinţelor cu caracter didactic şi ştiinţific în ramura Dreptului 
procesual civil, Drept civil. 
Sunt preocupată de implementarea metodelor noi în activităţile didactice de transmitere a 
cunoştinţelor, de asimilare şi evaluare în colectivul cadrelor didactice al Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice. 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

În calitate de director al Departamentului de Drept privat din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad gestionam desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
didactice şi ştiinţifice de la nivelul acestui departament. 
Fiind membră în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
Arad particip la adoptarea deciziilor semnificative privind organizarea şi funcţionarea acestei 
facultăţi. 
Particip împreună cu colegii şi studenţii la organizarea manifestărilor ştiinţifice desfăşurate de 
universitate, cercuri studenţeşti etc. 

 
      Competenţe şi aptitudini de   

utilizare a calculatorului 

 
 
Cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Word, Internet, Excel. 

  

Permis(e) de conducere     -  

  

               
                 Informaţii suplimentare 
  

                                  

 
Activitatea de cercetare se materializează prin publicaţii de carte şi articole în reviste juridice şi 
se regăseşte în anexe. 
 

  

                                 Anexe Diplomele de absolvire a instituţiilor de învăţământ: doctorale, masterale, universitare şi liceale. 
Certificate de formare profesională continuă. 
Anexele cu publicaţiile care constituie  rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică. 

  

  

  

                          18.10. 2017      Conferenţiar univ. dr. Daniela  Cristina Creţ  


