Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) or.Chișinău, str.xxxxx
Telefon(oane) 022 xxxx; 069198089;
E-mail(uri) E-mail: olga_benes@yahoo.fr
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

MDA.
18 mai 1962
feminin

Experiență profesională

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

August 1984- ianuarie 1988 Şcoala medie nr.7 din or. Chişinău, profesor de l.franceză;
profesor de l.franceză
Şcoala medie nr.7 din or. Chişinău, Moldova.
Profesor de l.franceza;
Ianuarie 1988-septembrie 1993;
profesor de l.franceză
Şcoala medie nr.49 din or. Chişinău, Moldova.
Profesor de l.franceza;

Perioada Septembrie 1993-octombrie 1995;
Funcția sau postul ocupat Lector superior, Catedra Limbi Moderne de afaceri
Numele și adresa angajatorului
Academia de Studii Economice din R.Moldova
Tipul activității/sectorul de activitate Profesor de l.franceză
NNNNN

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activități i/sectorul de activitate

Octombrie 1995-septembrie 2001
Lector superior Catedra Limbi Moderne aplicate
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Profesor de l.franceză

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul acitivității /sectorul de activitate

Septembrie 2001-prezent;
Lector superior, Catedra Drept Public
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Profesor de l.franceză
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Educație și formare
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Limba maternă

2001-prezent




jurist,
Drept internațional;
Protecția europeană a Drepturilor Omului;

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept Public,
Facultatea Drept;
2007 – 2008;
Diplomă de master în drept internațional



Drept internaţional și instituțional;
Drept european;

Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
1995 - 2000;
Diplomă de licențiat în drept;




Drept internaţional
Drept penal

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept Public,
Facultatea Drept;
1979 - 1984;
Diplomă de studii superioare în limbi străine;




Limba franceză
Limba spaniolă

Universitatea de Stat din R.Moldova, Chişinău, Moldova; Catedra Filologie franceză, Facultatea Limbi
Străine;
Română

Limbi străine cunoscute Fiţi Va rog atenti la aceasta completare acestuia compartiment.
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba spaniolă

B2

B2

B2

B2

A2

Limba franceză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba rusă

C2

C2

C2

C2

C2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea,
perseverența. Manifest spirit analitic şi obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de activitate.
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Competențe şi aptitudini
organizatorice

Competențe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Domenii de interes

M-am implicat în diferite activități precum:
Consiliului educațional ULIM;
Conferințele studențești anuale ULIM.

Operare PC: Windows;
Navigare pe internet;
O bună stăpânire a programelor Word, Power Point etc.

Drept internațional, Drept Internațional al Drepturilor Omului.

Premii, burse
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Articole publicate (2011-2016)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

L’autorite de chose jugee des arrets de la CEDH. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM.
№ 1-2. Anul IV/2011, p.56-61.
La portée et l’intesité de l’obligatoriété des arrets de la CEDH. Studii Juridice Universitare.
Materialele conferinţei ştiinţifice (Symposia Professorum) „Metode şi forme de racordare a
studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene”. Chişinău, octombrie 2011.
Curtea europeană a Drepturilor Omului și problema apatrizilor. Materialele Conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice „Instituţia apatridiei în dreptul naţional şi internaţional prin
prisma procesului de racordare a cadrului legal autohton la standardele Uniunii Europene”
Chişinău, 09.12.2011, ULIM.
Autoritatea jurisprudenţei europene în privinţa statelor părţi la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului. Materialele conferinţei ştiinţifice „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma
valorilor şi tradiţiilor europene” (Symposia Professorum), cu genericul „Metode şi forme de
racordare a studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene”. Chişinău, ULIM.
19.10.2011. Chişinău: „Grafema Libris” SRL.
La compatibilité entre le principe du double degré de juridiction et l’article 6 §1 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. №
1-2. Anul IV/2012.
La jurisprudence CEDH et la protection des droits des demandeurs d’asile. Materialele
colocviului internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie
şi practică” cu genericul „Metode şi forme de racordare a cadrului juridic în materie de azil şi de
refugiaţi al Republicii Moldova şi al Uniunii Europene”. Chişinău, 10.12.2010. Chişinău:
Notograf Prim. 2012, p.32-39.
Aplicarea teoriei pluraliste a autorităţii jurisprudenţei europene în afara cadrului statelor părţi la
CEDO. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. № 3-4. Anul IV/2012.
Asigurarea unei mai mari implicații a jurisdicțiilor naționale în sistemul Convenției. Symposia
Professorum. Universitas Europaea XXI: Ştiinţa universitară în contextul integrării europene.
Chişinău: ULIM, 2013
Competența consultativă a Curții Europene a Drepturilor Omului conform Protocolului 16 al
CEDO. Studii Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. № 1-2. Anul VII/2014.
Conţinutul obligaţiei de executare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului Studii
Juridice Universitare. ICDPDO. ULIM. № 3-4. Anul VII/2014.
CEDO și protecția datelor cu caracter personal. În: Studii Juridice Universitare. Nr. 1-2, Anul
VIII/2015.
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și protecția refugiaților. Studii Juridice
Universitare. Nr. 1-2, Anul VIII / 2016. Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor
Omului, ULIM. Chişinău, 2016.
Aspecte teoretico-practice cu privire la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor omului
referitor la Uniunea Europeană.
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Activităţi extracurriculare

Am participat la mai multe sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe:
1.

15-17 octombrie 2007. Chişinău.. Simpozion ştiinţific internaţional „Cercetarea universitară în
secolul XXI: provocări şi perspective”. Raport: „Les nouveaux aspects de la coopération en
matiére pénale ”.
2. 8 iunie 2009. Conferinţa internaţională „Tendinţe actuale în reglementarea statutului
persoanelor dispărute”, din 8 iunie 2009‚ cadrul ICDPDO (secţia Drept internaţional) Raport.
„Effets de arrets CEDH dans l ordre juridique interne des Etats”.
3. 10 decembrie 2010. Colocviului internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul
integrării europene: teorie şi practică” cu genericul „Metode şi forme de racordare a cadrului
juridic în materie de azil şi de refugiaţi al Republicii Moldova şi al Uniunii Europene” Raport. ”
Aplicarea teoriei pluraliste a autorităţii jurisprudenţei europene în afara cadrului statelor părţi la
CEDO.”
4. 9 octombrie 2011. Conferinţa ştiinţifică „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi
tradiţiilor europene” (Symposia Professorum) cu genericul „Metode şi forme de racordare a
studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene”. Raport. ”La portée et l’intesité
de l’obligatoriété des arrets de la CEDH.”
5. 09 decembrie 2011. Chișinău. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Instituţia apatridiei în
dreptul naţional şi internaţional prin prisma procesului de racordare a cadrului legal autohton la
standardele Uniunii Europene Raport: „Curtea europeană a Drepturilor Omului și problema
apatrizilor.”
6. 1 martie 2012. Seminar internațional. La fuite des cerveaux: comment faire revenir les jeunes
diplômés dans leur pays d’origine? Stratégies et experiences. Chișinău. ULIM.
7. Octombrie 2012. Conferința științifică ”Symposia Professorum”„Contribuţia cercetărilor ştiinţifice
a colaboratorilor Facultăţii Drept, ULIM la promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului în Republica Moldova: bilanţ a 20 de ani de activitate”Chișinău. Raport. Autoritatea
jurisprudenţei europene în privinţa statelor părţi la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
8. Octombrie 2013. Conferința științifică Symposia Professorum „Universités Europaea XXI:
Ştiinţa universitară în contextul integrării europene”. Raport: „Asigurarea unei mai mari implicații
a jurisdicțiilor naționale în sistemul Convenției”. Chişinău: ULIM, 2013, p.
9. Noiembrie 2014. Conferința științiică universitară „Ştiinţa juridică universitară în contextul
procesului de promovare a valorilor general-umane”. 14 noiembrie 2014. Raport : Asigurarea
unei mai mari implicaţii a jurisdicţiilor naţionale în sistemul Convenţiei.
10. Octombrie 2015. „Știința universitară în contextul promovării conceptului de punere în aplicare
a Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova”. Chișinău, ULIM.
16.10.2015. Raport: Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și protecția refugiaților.
11. Decembrie 2016. Conferințea științifico-practică internațională cu genericul „Consolidarea
sistemului de drept al Republicii Moldova: de la adoptarea Declarației despre Suveranitate
(1990) la încheierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014)”. Conferință dedicată
aniversării a 70 de ani Profesorului Andrei SMOCHINĂ. Raport: Aspecte teoretico-practice cu
privire la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor omului referitor la Uniunea Europeană.
12.
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