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INFORMAŢII PERSONALE Iacob Oana-Adriana 
. 

 

Str. George Bacovia, nr. 66, Bacău, 600239, România   

   +40731 805 099        

 oana.iacob.a@gmail.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 08/10/1981 | Naţionalitatea Română 

 

 

 
 

 

ianuarie 2016 - prezent 

ianuarie 2015 -  septembrie 2015 

   

  

 
Country Coordinator pentru România 
 

Migration Policy Group, Rue Belliard 205, B-1040, Bruxelles, Belgia (http://www.migpolgroup.com/) 

 

Asigurarea contribuţiei României la Web site-ul European pentru Integrare (EWSI - 
http://ec.europa.eu/migrant-integration/ ) - co-administrat de Migration Policy Group în numele 
Comisiei Europene – prin: 
 - Identificarea documentelor relevante din domeniul integrării străinilor şi postarea lor pe 
EWSI; 
 - Identificarea bunelor practici relevante din domeniul integrării străinilor şi postarea lor pe 
EWSI; 
 - Identificarea articolelor din presă relevante din domeniul integrării străinilor şi postarea lor 
pe EWSI; 
 - Identificarea evenimentelor relevante (conferinţe, seminarii etc.) şi postarea lor pe EWSI; 
 - Identificarea schemelor de finanţare relevante din domeniul integrării străinilor şi 
transmiterea lor către Migration Policy Group în vederea completării paginilor privind 
finanţarea naţională şi finanţarea privată; 
 - Verficarea informaţiilor cuprinse în Fişa Informativă a Ţării (Country Sheet Information şi 
transmiterea modificărilor propuse către de Migration Policy Group 
 - Promovarea EWSI la nivel local, regional şi naţional. 

 

iunie – septembrie 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 2015 – iunie 2016  

 septembrie 2014 - iunie 2015 

 septembrie 2013 - iunie 2014 

Expert (în cadrul proiectului ”Rapid Assessment of Asylum and Migration policy 
area”) 
 
Oxford Research AS, Østre Strandgate 1, 4610, KRISTIANSAND, Norvegia 

 

 Elaborare raport de cercetare referitor la politicile privind azilul și migrația în România 

 

 
 
Asistent doctorand 
 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, Bucureşti  

 

▪ Organizare seminarii drept internațional public I, II - Facultatea de Drept, studii licență, anul al II-lea 
 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

http://www.coduripostale.ro/Bacau/Bacau/Strada_Bacovia_George_nr._65-67;_64-68/zip-600239
http://ec.europa.eu/migrant-integration/
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 noiembrie 2012 - iunie 2015  Consilier juridic (în cadrul proiectului „Servicii integrate de asistenţă juridică şi 
socială pentru cetăţenii din state terţe”) 
 

 Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT (Asociația CONECT) - denumită 
anterior Asociația pentru Dezvoltarea Organizației - SAH ROM -  Calea Moşilor, Nr. 284, Bl. 
22A, Sc. 2, et. 8, ap. 47, Sector 2, Bucureşti 

 

- Consilierea/asistarea juridică a cetăţenilor străini cu drept de şedere în România în vederea obţinerii 
dreptului de şedere pe termen lung şi a cetăţeniei române, a recunoaşterii şi echivalării diplomelor de 
studii/ de calificare şi a soluţionării oricăror alte probleme juridice; 

- Medierea relaţiei dintre beneficiarii consiliaţi/asistaţi şi autorităţi; 

- Elaborarea unui ghid privind obţinerea dreptului de şedere pe termen lung şi a cetăţeniei române; 
- Elaborarea unui material informativ cu privire la drepturile şi obligaţiile străinilor cu reşedinţa în 
România; 

- Coordonarea cursurilor de pregătire specifică a persoanelor care doresc să obţină cetăţenia 
română; 

- Participarea la seminarii, conferințe şi evenimente interculturale. 

 

 

ianuarie 2012 – mai 2012 Consilier 
 
Autoritatea Electorală Permanentă, Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3 
 
- Acordarea de asistenţă juridică; 
- Participarea la şedinţele de judecată în litigiile în care Autoritatea este parte în proces; 
- Evidenţa, arhivarea, studierea actelor normative relevante; 
- Redactarea actelor juridice. 
 

 aprilie 2010 – iunie 2011 Consilier juridic ( în cadrul proiectelor "Servicii integrate de asistenţă şi pregătire 
pentru persoanele cu o formă de protecţie în România" şi "Asistenţă şi sprijin 
pentru persoanele cu o formă de protecţie în România") 
 

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS), Str. Unirii, bl. 47, sc.   A, ap. 1, 
Buzău, jud. Buzău    

        

- Consilierea/asistarea juridică a refugiaţilor şi a persoanelor cu protecţie subsidiară în vederea 
obţinerii cetăţeniei române, a obţinerii dreptului de şedere permanentă, asigurării  accesului 
la o locuinţă, accesului pe piaţa muncii, recunoaşterii diplomelor şi a calificărilor profesionale; 

- Elaborarea unei broşuri informative cu privire la condiţiile şi procedura de recunoaştere a 
diplomelor şi a calificărilor profesionale, pentru persoanele beneficiare ale unei forme de 
protecţie. 

 

 

 septembrie 2007- mai 2008 Consilier juridic (în cadrul proiectului "Integrarea refugiaţilor în România") 
 

ARCA - Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi , str. Austrului  nr. 23, sector 2, Bucureşti 

 

 - Consilierea juridică a refugiaţilor şi a persoanelor cu protecţie subsidiară, în vederea exercitării în 
condiţii optime a drepturilor economice şi sociale; 
- Acordarea de asistenţă juridică refugiaţilor şi persoanelor cu protecţie subsidiară, în vederea obţinerii 
cetăţeniei române.  
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 ianuarie 2007- ianuarie 2012  Jurist 
 

S. C. Flora-Farm S.R.L., bulevardul Mărăşeşti, bl. 151, sc. A, parter, Bacău, jud. Bacău 

 

-  Reprezentarea societăţii în faţa unor terţi; 
 -  Întocmirea şi redactarea contractelor;  
 -  Participarea la negocierea contractelor; 
 -  Înregistrarea actelor societăţii la diferite autorităţi. 
 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

2010 - prezent 

  
 
Studii doctorale 
 

 

Şcoala Doctorală - Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, Facultatea de Drept  

 

Drept internaţional public  
 

  2008 - 2010   Diplomă de master 
 

  

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană  

 

Relaţii Internaţionale- Analiza şi Soluţionarea Conflictelor: analiza conflictelor internaţionale, teoria 
relaţiilor internaţionale, etica în relaţiile internaţionale, drept internaţional public 
 

 2009 - 2010  Diplomă de master 
 

  

Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, Facultatea de Drept 

  

Carieră judiciară: drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual  penal, organizare 
judiciară 
 

 2005 - 2008 Diplomă de licență  

  

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Specializarea -  Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

  

Relații internaționale și studii europene 
 

 2000 - 2004   Diplomă de licență  
 

  

Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Drept, Iaşi 

  

Științe juridice 
 

 1996 - 2000 Diplomă de bacalaureat  

  

Colegiul Naţional Ferdinand I, Bacău 

  

Filologie - bilingv engleză 
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   COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Competenţe sociale  Aptitudini de mediere; capacitatea de a lucra într-un mediu caracterizat prin diversitate culturală, de 
opinii şi  mentalităţi; adaptabilitate 
 

 
 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Configuring the Role of the United Nations Secretary-General in the Peaceful Settlement of 
International Disputes. Relations with the Security Council and with the General Assembly”, 
prezentată în cadrul celei de-a VI-a Conferinţe Internaţionale “Challenges of the Knowledge Society”,  
Bucureşti, 11-12 mai 2012, şi publicată în volumul conferinţei. 
 
 -„Peaceful Settlement of Disputes in the UN System”, prezentată în cadrul celei de-a V-a Conferinţe 
Internaţionale “Challenges of the Knowledge Society”,  Bucureşti, 15-16 aprilie 2011, şi publicată în 
volumul conferinţei.  
 
-„Mic ghid privind recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale pentru persoanele cu o formă 
de protecţie” – 2011 – coautor – material publicat în cadrul proiectului "Asistenţă şi sprijin pentru 
persoanele cu o formă de protectie în România", implementat de Asociaţia pentru Apărarea 
Drepturilor Integrare Socială (ADIS), în parteneriat cu Asociaţia UMANIA. 
 
- „Obţinerea rezidenţei pe termen lung şi a cetăţeniei române. Material pentru pregătirea specifică în 
vederea obţinerii cetăţeniei române” – 2013 – coautor – material publicat în cadrul proiectului „Servicii 
integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe”, implementat de Asociaţia 
pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, împreună cu partenerii Centrul pentru Resurse Civice – 
Constanţa, Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor – Suceava, Fundaţia pentru Tineri şi 
Femei – Iaşi. 
 
- ”Drepturile tale în România. Informații cu privire la drepturile și obligațiile cetățenilor străini în 
România” – 2014 – coautor - material publicat în cadrul proiectului „Servicii integrate de asistenţă 
juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe”, implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Organizaţiei – SAH ROM, împreună cu partenerii Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa, 
Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor – Suceava, Fundaţia pentru Tineri şi Femei – 
Iaşi. 
 
- ”Bun venit în România! Ghid de informare pentru cetățenii din state terțe” - Ediția a III-a - 2015 - 

coautor - material publicat în cadrul proiectului „Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru 
cetăţenii din state terţe”, implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, 

Limba(i) maternă(e)  Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2 C1  C1  C2 

  

Franceza B2 C1  B2 B2  C1 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Capacitate de organizare, de control, evaluare; spirit de iniţiativă; creativitate 

Competenţe informatice  Word, Excel (nivel mediu), Power Point, Internet. 
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Proiecte 

 

împreună cu partenerii Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa, Asociaţia pentru Rezolvarea 
Alternativă a Disputelor – Suceava, Fundaţia pentru Tineri şi Femei – Iaşi. 
 
- „Obţinerea rezidenţei pe termen lung şi a cetăţeniei române. Material pentru pregătirea specifică în 
vederea obţinerii cetăţeniei române” – Ediția a II-a - 2015 – coautor – material publicat în cadrul 
proiectului „Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe”, 
implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, împreună cu partenerii 
Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa, Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor – 
Suceava, Fundaţia pentru Tineri şi Femei – Iaşi. 
 
-  UN Secretary- General's Forms of Involvement in the Peaceful Settlement of International 
Disputes. The Diplomatic Means, în cadrul celei de-a X-a Conferinţe Internaţionale “Challenges of the 
Knowledge Society”,  Bucureşti, 20-21 mai 2016, publicată în volumul conferinţei. 
 
 

 
- ” Rapid Assessment of Asylum and Migration policy area”, implementat de Oxford Research 

Norvegia, finanțat de Oficiul Mecanismului Financiar Norvegian, ce administrează Granturile SEE 
și Norvegiene – iunie – septembrie 2016; participare în calitate de expert - consultant; 
 
- „Servicii integrate de asistenţă juridică şi socială pentru cetăţenii din state terţe”, implementat de 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, împreună cu partenerii Centrul pentru 
Resurse Civice – Constanţa, Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor – Suceava, 
Fundaţia pentru Tineri şi Femei – Iaşi; finanțat în cadrul Programului general “Solidaritatea şi 
gestionarea fluxurilor migratorii” - Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe, 

Programul anual 2013; participare în calitate de consilier juridic în perioada noiembrie 2012 - 
iunie 2015. 
 
- "Asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu o formă de protecţie în România", implementat  de 
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS), în parteneriat cu Asociaţia UMANIA;  
finantat in cadrul Programului General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunităţii 
Europene, linia de buget "Fondul European pentru Refugiați - Programul anual 2010 -  ianuarie 2011 

- iulie 2011 – participare în calitate de consilier juridic. 
 
-  "Servicii integrate de asistenţă şi pregătire pentru persoanele cu o formă de protecţie în România”, 
implementat  de „AUR” – Asociaţia Natională a Specialiştilor în Resurse Umane, impreuna cu 
partenerii - Asociația pentru Apărarea Drepturilor si Integrare Socială (ADIS), Organizația Femeilor 
Refugiate din România (OFRR), Asociația DiversEtica - si finantat in cadrul Programului General 
„Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Comunităţii Europene, linia de buget "Fondul 

European pentru Refugiați - Programul anual 2009" - aprilie 2010 - martie 2011 - participare în 
calitate de consilier juridic. 
 
-  "Integrarea refugiaţilor în România" - implementat  de ARCA-Forumul Român pentru Refugiaţi şi 

Migranţi şi finanţat de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) - participare în calitate de  
consilier juridic în perioada august 2007-mai 2008. 
 
- "EUROCAMP 2008" - proiect internațional - temă - dialogul intercultural - organizat organizat în 
Havelberg, regiunea Sachsen- Anchalt, Germania, de Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Foreign 
Society Saxony-Anhalt), autorităţile oraşului Havelberg şi cancelaria de stat a regiunii Sachsen-Anhalt. 

 
 
 
 


