Sergiu Cătălin OLTEANU
Curriculum Vitae

1. Date personale
Adresa:

Calea Bucureşti, bl. O2, sc. B, ap. 13, Târgovişte, România

Mobil:

+40(0)748154945

E-mail:

olteanu sergiu@hotmail.com

Stare familială:
Data şi locul naşterii:

necăsătorit
19 Noiembrie, 1978 în Târgovişte, România

2. Profil
Consultant în domeniul dreptului internaţional, în dreptul muncii român şi german, precum şi în dreptul
achiziţiilor publice român şi european, cunoscător al jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor
Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Sergiu are o experienţă îndelungată în domeniul
organizaţiilor non-profit, fiind preocupat de dezvoltarea capacităţii administrative şi dezvoltării instituţionale,
de managementul instituţiilor publice şi organizaţiilor non-guvernamentale, de stadiul reformelor împotriva
corupţiei în ţara sa natală, de corecta transpunere în dreptul românesc a acquis-ului comunitar, precum şi de
asigurarea unei protecţii juridice eficiente drepturilor fundamentale ale omului. Sergiu manifestă o voinţa
constantă de a se perfecţiona, este bine organizat şi orientat către rezultat, fiind la fel de eficient când
lucrează atât individual cât şi în echipă, având o bună capacitate de analiză, sinteză şi evaluare, cu experienţă
în cercetarea ştiinţifică.

3. Scopul profesional
Scopul meu profesional constă în atingerea unui înalt nivel de cunoaştere a dreptului internaţional pentru ca
ulterior, cu ajutorul cunoştinţelor dobândite, să contribui la rezolvarea problemelor reale care pot sa apăra în
procesul de integrare a dreptului românesc în legislaţia internaţională.
Pentru concretizarea acestui scop am scris o lucrare de doctorat referitoare la transpunere în dreptul muncii şi
comercial român şi german a normelor juridice de drept internaţional la Facultatea de Ştiinţe Juridice a
Universităţii Osnabrück. Anterior am studiat cu succes dreptul comunitar în cadrul unui studiu de master la
Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Julius Maximilian Würzburg. De asemenea am absolvit cu succes
un master în dreptul german la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Passau, precum şi un studiu
juridic de patru ani la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Valahia, finalizat cu examenul de licenţă la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

4. Realizări
• Autor lucrări ştiinţifice: Mai mult de 15 lucrări ştiinţifice publicate sau în curs de publicare în reviste de
specialitate din România şi Germania.
• Autor baze de date: Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene în domeniul achiziţiilor
publice şi dreptul muncii.
• Coautor ghid privind achiziţile publice: Ghidul achiziţilor publice, partea I, Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţilor Publice, în curs de apariţie.
• Burse:

Bursa de studiu a Universităţii Valahia (1998-2002), Bursa Specială Guvernul României

(2005/2007).
• Sef de promoţie: Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Valahia, anul de studiu 1998-1999,
Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Passau, anul de absolvire 2005.

5. Educaţie
• Doctorand juris (Drd. jur.), Universitatea Osnabrück, Germania (din semestrul de vara 2007).
Lucrarea de doctorat: Analiza comparativă a dreptului german şi român referitor la protecţia juridică a
salariaţilor în cazul restructurării întreprinderilor - o prezentare dogmatică a mijloacelor procesuale juridice
în cazul implementării necorespunzătoare a directivelor europene.
Îndrumător ştiinţific: Prof. dr. Markus Stoffels.
• Magister Legum Eur. (LL.M.Eur.), Universitatea Julius Maximilian Würzburg, Germania (2005-2007).
19 Examene.
Specializarea: Drept economic european.
Lucrarea de master: Reforma Directivei Europene 89/665/CEE în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene.
Tutori academici: Prof. Dr. Eckhart Pache, Dr. Thomas Waldner.
Nota de absolvire: A (excelent).
Evaluare: În primi 5% dintre absolvenţii studiului de master, certificat eliberat de seful Comisiei de studiu si
examen al studiului de master al facultăţii, Prof.Dr. Eckhart Pache.
Finanţat printr-o bursa oferită de Guvernul României pentru calificative excepţionale.
• Magister Legum (LL.M.), Universitatea Passau, Germania (2004-2005), cea mai bună facultate de ştiinţe
juridice din Germania în 2004, a se vedea „Manager Magazin" din 1 iulie 2005, „SPIEGEL” din 01.12.2004,
„Süddeutschen Zeitung” din 26 Septembrie 2005, „Capital“ din 6/2004 etc.., accesibil la http://www.jura.unipassau.de/1164.html
Specializarea: Dreptul individual şi colectiv al muncii.
Lucrarea de master: Probleme privind rezilierea contratelor de munca în cazul transferului de întreprindere.
Tutore academic: Prof. Dr. Markus Stoffels.
Nota de absolvire: 1.0 (summa cum laude).
Evaluare: Şef de promoţie.

• Certificat de studii aprofundate în dreptul european, Universitatea Julius Maximilian Würzburg,
Germania (2007).
Nota de absolvire: A (excelent).
Evaluare: În primii 10% dintre toţi absolvenţii anului universitar 2007.
• Examen de licenţa în drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, România (2002).
Nota de absolvire: 9.08/10 (foarte bine).
Evaluare: În primii 20% dintre toţi candidaţii la examenul de licenţă din anul universitar 2002.
• Studiu de drept la Facultatea de Ştiinţe Juridice Yolanda Eminescu, Universitatea Valahia, România
(2002).
Teza: Căile de atac extraordinare în procesul penal.
Tutore academic: Dr. jur. Corina Jijie.
Nota de absolvire: 8.62/10 (bine).
Evaluare: În primii 15% dintre toţi absolvenţii anului universitar 2002.
• Bacalaureat in Matematică - Fizică, Colegiul Ienăchiţă Văcărescu, România (1998).
Nota de absolvire: 8.55/10 (bine).

6. Certificate şi cursuri de limbă străină
Certificate:
• Germana pentru jurişti, Universitatea Passau (2005).
Nota: 1.3 (foarte bine).
• Test DAF (Germana ca limba străină), Institutul Goethe.
Nota: (4,3,4,3)/(5,5,5,5). Bucureşti, România (Aprilie 2004);
Nota: (4,3,5,4)/(5,5,5,5). Bucureşti, România (Iunie 2004);
Nota: (5,4,5,4)/(5,5,5,5). Passau, Germania (Iunie 2005).
Fiecare secvenţă de patru note corespunde unui anumit nivel de competenţă lingvistică în următoarele
domenii: înţelegerea textelor scrise, înţelegerea orală, precum şi exprimarea scrisă şi orală.
• Zertifikat Deutsch, Institutul Goethe, Bucureşti România (Februarie 2003).
Puncte 209/300.

Cursuri de limba străină:
• Franceza, Centrul de limbi străine al Universităţii Würzburg (2007): Introducere în limba franceză.
• Engleza, Universitatea Würzburg (2006): Engleza pentru jurişti, Introducere în dreptul englez în limba
engleză.
• Germana, Institutul Goethe, Bucureşti România (2002-2004), Volkshochschule, München Germania (Mai
Iunie 2003).

7. Cursuri profesionale/Stagii de practică
• Curs de pregătire în administraţia publică, Institutul National de Administratie(Mai 2008-Iulie 2008).
Module de curs: Bazele ştiinţei administrative, Tehnici de negociere, Resurse umane în administraţia

publică, Managementul finanţelor publice, Politici Publice, Management public şi servicii publice,
Accesarea instrumentelor structurale.
Nota media: 9,42/10
• Stagiu de formare la Autoritatea Naţională de Regelementare şi Monitorizare a Achiziţilor
Publice(Iulie-August 2008)
Referat stagiu: Reforma sistemului de soluţionare a contestaţilor în procedura de achiziţie publică
Nota: 10/10
Nota de absolvire: 9,65/10

8. Activitatea profesională
• Consilier personal al preşedintelui ANRMAP-ului( începând cu August 2008).
• Consilier juridic, Casa de Avocatura Boştină&Associates(Noiembrie 2007- Aprilie 2008).
• Preşedintele Comisiei de acceptare a Fundaţiei de Tineret Dâmboviţa, România (Aprilie 2004 - Mai
2005).
• Consilier juridic şi traducător de limba germană, Kleist&Berger Consulting GmbH, România (Iunie Oct.2003).
• Consilier la Fundaţia de Tineret Dâmboviţa, Târgovişte, România (August 2002 - Aprilie 2003).

9. Lucrări ştiinţifice
1. Reforma Directivei Europene 89/665/CEE în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene. Lucrare de master la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Würzburg
(2007). Nota A (excelent). Va apare la www.jurawelt.de – portalul studenţilor de drept , referendarilor şi al
avocaţilor. Sunt acceptate doar lucrările evaluate cu cel puţin calificativul „bine”.
2. Probleme privind rezilierea contratelor de munca în cazul transferului de întreprindere. Lucrare de
master la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Passau (2005). Nota 1 (excelent). Va apare la
www.jurawelt.de – portalul studenţilor de drept, referendarilor şi al avocaţilor.
3. Efectele juridice ale rezilierii contractelor în cadrul principiilor europene şi internaţionale ale
dreptului contractual în comparaţie cu dreptul unitar aplicabil vânzărilor internaţionale de mărfuri şi
cu dreptul civil german după modernizarea raporturilor obligaţionale. Lucrare de seminar la Facultatea
de Ştiinţe Juridice a Universităţii Würzburg (semestrul de iarna 2005/2006) în colaborare cu Institutul
German al Notarilor. Nota A (excelent). Va apare la www.jurawelt.de – portalul studenţilor de drept,
referendarilor şi al avocaţilor.
4. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, decizia din 20.11.2003, NZA 2003, 1385- Carlito Abler.
Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprindere, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia.
Lucrare de seminar la Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii Passau (semestrul de iarna 2004/2005).
Nota A (excelent).
5. Căile de atac extraordinare în procesul penal. Lucrare de diplomă la Facultatea de Ştiinţe Juridice a
Universităţii Valahia. Nota 10/10(excelent).

6. Transferul de întreprindere. Articol în cadrul proiectului de cercetare Dreptul european al muncii,
finanţat de Universitatea Passau şi organizaţiile patronale BayME/VBM. Publicat la editura Schriftenreihe
BayME (2006).
7. România - Nou stat membru EU: Prezentare de ansamblu a dreptului muncii (Partea I). Publicat în
revista Economie şi Drept în Europa de Est, nr. 8/2007, p.237, editura Beck München und Frankfurt a. M.
8. România - Nou stat membru EU: Protecţia juridică a muncitorilor în cazul restructurării
întreprinderilor (Partea II). Publicat în Revista Economie şi Drept în Europa de Est, nr. 9/2007, p. 270,
editura Beck München und Frankfurt a. M.
9. România - Nou stat membru EU: Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului de
întreprindere, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia. Noua legislaţie după aderarea României. Va
apare în Revista Economie şi Drept în Europa de Est, editura Beck München und Frankfurt a. M.
10. Dreptul de reangajare în Germania. Articol publicat în revista română „Raporturi de muncă”, editura
Wolterskluwer ( Decembrie 2007).
11. Comisia Europeana vrea sa asigure o protecţie juridică eficientă candidaţilor la licitaţiile publice.
Articol depus spre acceptare în Revista Română de Drept Comunitar, editura Wolterskluwer (2007).
12. Recursul in anulare - cale de atac inefectivă pentru judecătorii din Strasbourg. Articol depus spre
acceptare în Noua Revista a Drepturilor Omului. Va apare la editura Beck Bucureşti.
13. Instrumentele juridico-dogmatice contra transpunerii necorespunzătoare a directivelor europene.
Articol depus spre acceptare în Revista Română de Drept Comunitar, editura Wolterskluwer (2008).
14. Quo Vadis, Europae Curia? Articol acceptat spre publicare în Revista Română de Drept Internaţional,
(2008).
15. Monopolul de iniţiativă legislativă al Comisiei Europene - realitate juridică şi după intrarea în
vigoare a Constituţiei Europene? Articol depus spre acceptare în Revista Română de Drept Internaţional,
editura Beck (2007).
16. Conceptul de autoritate contractantă a instituţiilor publice din România, Articol depus spre acceptare
în Revista Dreptul(2008).

10. Angajamentul social
• Afiliere la următoarele asociaţii, organizaţii, fundaţii sau federaţii neguvernamentale:
Asociaţia Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României, Asociaţia Managerilor Publici, Wersa e.V,
Asociaţia Studenţilor de Master a Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Würzburg., Societatea
Astronomică Română de Tineret, Fundaţia de Tineret Dâmboviţa, Consiliul Naţional de Tineret, Asociatia de
Sprijinire a Comunitatii Lazuri, Fundaţia Pater Noster – Ploieşti, Asociaţia Creştinilor Nevăzători “PRO LUMINA”, Asociaţia “Târgovişte spre Europa.

• Activitate in cadrul Asociaţiei Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României în calitate
de Vicepreşedinte şi sef al Biroului juridic (începând cu august 2007)


Consilierea şi reprezentarea membrilor Asociaţiei în faţa autorităţilor publice şi în instanţe;



Înaintatea de petiţii şi memorii instituţiilor publice;



Propuneri de politică publică;



Cereri de finanţare fonduri europene.



Sesizări Comisia Europeană/ Organizatia Naţiunilor Unite New York

• Participarea la forumul organizaţiilor neguvernamentale (ONG):


Forumul ONG de Tineret in Deva, organizat de Ministerul Sportului şi Tineretului (24. - 26.
Martie2001). Obiectiv: Conceperea statutului federaţiilor ONG-urilor de Tineret.



Forumul ONG de Tineret în Costineşti, organizat de Ministerul Sportului şi Tineretului (1 - 7
Iulie2001). Obiectiv: Reglementarea patrimoniului fostelor UTC(Uniunea Tineretului Comunist).



Forumul ONG de Tineret în Costineşti, organizat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea
Agroturismului(Iulie 2001). Obiectiv: Atragerea de fonduri externe pentru turismul romanesc.

• Alte contribuţii:


Redactarea Memorandumului către Presedintele României privind încălcarea de către România a
condiţiilor minime din penitenciare, accesibil la: http://www.petitieonline.ro/petitie-p45021039.html



Aplicaţii la diferite licitaţii publice pentru dezvoltarea astronomiei în România.



Contribuţie la organizarea Conferinţei internaţionale de Meteori (2001) în Pucioasa, România.

11. Cunoştinţe PC
• Sisteme de operare: MS-DOS, Windows XP.
• Software de birou: Microsoft Word, Excel, Power point.

12. Diverse
• Permis de conducere categoria B

13. Hobby
• Astronomie, Cosmologie, Poezie

14. Referinţe
• Prof. Dr. Markus Stoffels, Universitatea Passau, Germania.
• Prof. Dr. Oliver Remien, Universitatea Würzburg, Germania.
• Prof Dr. Christof Kerwer, Universitatea Würzburg, Germania.
• Comisia pentru Manageri Publici, Bucureşti, România.
• Priv. Doz. Daniel Matei, Universitatea Valahia, prodecan Universitatea Valahia, România.
• Dr. iur. Corina Jijie, Universitatea Valahia, România, judecător la ICJC, România.
Scrisorile de recomandare disponibile la cerere.
Ultima modificare:1 Decembrie, 2008

