
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SIMONA CIREȘICA OPRIȘAN (căs.NEDELCU) 

Adresă(e) Brăila, G-ral Eremia Grigorescu, nr.52, bl.10, sc.4, ap.76, 810650,jud. Brăila (România) 

Telefon(oane) Mobil: 0751389763   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) nsimona51@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 27 aprilie 1967 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Justiție 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  TRIBUNALUL BRĂILA, BRĂILA (România); 
 19.12.1986- 10.03.1987- Grefier la Judecătoria Brăila, pe perioadă determinată; 
 11.03.1987- 1.05.1999 funcționar TESA la SC Braicar RA Brăila (societate de 
transport în comun); 
 1.05.1999-12.10.2001- șomaj; 
 13.10.2001- prezent grefier la Judecătoria Brăila; 
  2010-2017, grefier supleant la  Biroul Judecătorului de supraveghere a privării de 
libertate 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
2017- prezent- grefier delegat la Biroul Judecătorului de supraveghere a privării de 
libertate, cu atribuții specifice grefierului de la Biroul Judecătorului de supraveghere 
a privării de libertate, conf.art.10 din Hotărârea nr.89/2014 a Consiliului Superior al 
Magistraturii privind reglamentarea activității judecătorului de supraveghere 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Activități specifice grefierului delegat la Biroul judecătorului de supravegherede la Penitenciarul Brăila 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Penitenciarul Brăila 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2017-2021-  Doctorand Drept execuțional penal, Universitatea „Nicolae Titulescu” București 
2014- 2016-  Cursuri de master Științe penale, Universitatea Danubius Galați (fără diplomă de master) 
1994- 1999- Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, București 
1981- 1986- Liceul Industrial nr.4 Gheorghe Munteanu Murgoci, Brăila 
 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

  
  

  
  

  
  



  
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Engleză 

 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   B1  B1  A2  A2  A2 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale bune abilități de comunicare și exprimare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

bună cunoscătoare a activităților de arhivistică 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Utilizator experimentat 

  

Permis(e) de conducere Nu dețin permis de conducere 
  

nformaţii suplimentare  Activitate publicistică și participări la conferințe 
 

Articole de autor 

 1. Instituția plângerii cu caracter administrativ jurisdicțional formulată de persoanele 
private de libertate în scopul apărării drepturilor și intereselor lor (Revista Dreptul 
nr.5/2018, p.147-160) 
 2. Răspunderea doctorandului și a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat 
pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezelor de 
doctorat, astfel cum este reglementată în Legea educației naționale nr.1/2011, 
Hotătârea Guvernului nr.681/2011 privind Codul studiilor de doctorat. Natura juridică a 
răspunderii, sancțiunile și consecințele acesteia (Revista Dreptul nr.7/2018, p.26-51) 
 3. Competența judecătorului de supraveghere a privării de libertate de a dispune 
aplicarea prin procedura reglementată de art.56 din Legea nr.254/2013 a dispozițiilor 
Legii nr.169/2017 și de anulare a măsurii popririi înființate de ANAF asupra conturilor 
unor persoane private de libertate (Revista Dreptul nr.2/2019 p.164- 180) 
 4. Regimul detenției la domiciliu- între așteptări și realitate (Revista Dreptul 6/2019, 
172-185) 
 
Articole în coautorat  
 1. Legalitatea limitării exercitării dreptului ppl la primirea, cumpărarea, folosirea sau 
deținerea unor categorii de alimente (Revista Dreptul, nr.12/2019, p.136- 152) 
 2. Regimul juridic al plângerilor formulate de persoanele private de libertate împotriva 
deciziilor de transfer în alt penitenciar și semnificația juridică a deciziei de transfer 
(Revista Dreptul 4/2020, în format electronic, p.125- 149) 

 Conferințe 
 

1.Conferința CKS 2018 (Universitatea Nicolae Titulescu) articol „The institution of 

complaints with an administrative-judicial character made by the persons deprived  of 
their liberty to protect their rights and interests” 
2. Conferința CKS 2019 (Universitatea Nicolae Titulescu)- articol „The persons deprived 
of liberty, as passive subject of the criminal execution legal relationships”, publicat în 
volumul Conferinței, p.172-181,  
2. Conferința Bienală a doctoranzilor Timișoara 2019, articol „Practica disciplinară în 
aplicarea sancțiunilor persoanelor private de libertate” 621- 634 
3. Conferința bienală Craiova 2019, articol ”Aspecte teoretice și practice cu impact asupra 
instituției regimului de executare a pedepselor privative de libertate și a măsurilor educative 
privative de libertate” 

  
 

  

  
  

 


