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INFORMAŢII PERSONALE Măriuca-Oana Constantin  
 

 Cuza-Vodă 30, 620034 Focșani (România)  
 (+40) 735 160 880  

 mariuca.constantin@politice.ro 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

 

 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
 

10/2019–Prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/2019 – Prezent  
 
 

 
 
 

 
10/2015 – 06/2019 

 
 
 
 

07/2017 – 09/2017   

Lector Universitar 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) - Facultatea de Științe Politice, 
București (România)  

Discipline de seminar: 
- Multiculturalism și valori democratice (Licență, anul III)  
- Națiuni și minorități (Licență, anul III)  
- Drepturile omului și valori democratice (Master, anul I)  
- Paradigme pentru protecția minorităților (Master, anul I) 
 
Expert fundamentare politici de gen în cadrul Proiectul „INCLUZIUNE SI EGALITATE DE 
SANSE POST-2020 – Cadru strategic national de politica pentru incluziunea sociala si 
egalitatea de sanse post 2020.” 
 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 
București (România) 
 
Cadru didactic asociat  
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)   
București (România) 
 
Visiting Scholar 
EURAC Research Academy Institute for Minority Rights 
Bolzano (Italia) 

2011–Prezent  Avocat 
Cabinet Avocat „Măriuca-Oana Constantin” - Baroul Vrancea, Focșani (Vrancea)  

03/2010–06/2012 Trainer Facilitator în cadrul proiectului FORM (POSDRU/19/1.3/G/21648) - Formarea de 
cadre didactice în domeniul educației pentru cetățenia democratică 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București (România)  

2013–2017  Doctorat în Științe Politice  
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) - Școala Doctorală, București 
(România)  
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COMPETENŢE PERSONALE   
 

Teza: „Diversitate culturală și justiție. Clauza culturală și mariajele timpurii în România” 
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Gabriel Andreescu 
Beneficiară a unei burse doctorale în cadrul proiectului ,,Rute de excelenţă academică în 
cercetarea doctorală și post-doctorală – READ" desfășurat de Academia Română, finanțat 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de 
intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării" 

01/07/2015–31/08/2015 Stagiu de mobilitate doctorală  
Universitatea Pompeu Fabra, Departamentul de Științe Politice, Barcelona (Spania)  
 

2011–2013 Masterat în Politici de Gen și Minorități (șefă de promoție)  
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București (România)  

Disertație: „Minori și minorități, religie și tratament medical, între clauza culturală și 
universalitatea drepturilor omului” 

2008–2011 Licență în Științe Politice - Specializarea Relații Internaționale și Studii 
Europene (șefă de promoție) 

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București (România)  

Lucrare de licență: „Clauza culturală în jurisprudența din România, deviație de la 
multiculturalismul liberal” 

2004–2008 Licență  
Facultatea de Drept, Universitatea București, București (România)  

2004–2007 Licență  
Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene, Universitatea Paris I Pantheon-Sorbona, 
București (România)  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 
 Cambridge Certificate in Advanced English (ESOL)  

franceză C1 C2 C1 C1 C2 
 Diplome de Licence, College Juridique Franco-Roumain d'Etudes Européennes, Paris I 

Pantheon-Sorbonne  
italiană C1 C1 C1 C1 B2 

spaniola C1 C1 B2 B2 B2 
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INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE   

 

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

Competenţe de comunicare  - abilitate de comunicare și lucru în echipă, 
-  competențe de vorbire în public și capacitatea de adaptare a discursului în funcție de 
interlocutor, obținute din activitatea de predare și practica avocațială; 
- bune abilități de comunicare cu persoane din medii culturale diferite, dobândite prin 
experiența didactică și prin participarea la conferințe internaționale; 
- o foarte bună cunoaștere a limbajului juridic, dar și a limbajului caracteristic cercetării în 
domeniul științelor sociale, dezvoltată prin implicarea în proiecte și analize științifice.. 

Competenţe dobândite în 
activitatea profesională  

- preocupare constantă pentru domeniul drepturilor omului, al drepturilor minorităților, al 
egalității de gen, al combaterii discriminării și al migrației; 
- experiență în realizarea unor studii trans-disciplinare bazate pe abordarea unor probleme 
sociale și politice din perspectiva instrumentelor juridice capabile să conducă la rezolvarea 
sau prevenirea lor, precum și pe analiza critică a legislației în vigoare și a impactului social și 
politic pe care aceasta îl are; 
- experiență în interpretarea și aplicarea riguroasă textelor de lege relevante pentru o varietate 
de probleme juridice, în funcție de cazurile concrete ale spețelor; 
- o foarte bună capacitate de a redacta sintetic și analitic texte cu conținut juridic, rapoarte și 
lucrări complexe; 
- abilități de mentorat și leadership. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Publicații și Conferințe Cărți: 
- Andreescu Gabriel, Botău Diana, Constantin Măriuca Oana (eds.) (2016), „Doctrina 
Internațională a tratării trecutului comunist", Polirom, Iași 
 
Capitole în volume colective: 
- Constantin, Măriuca Oana (2016), „Perspectives for a sustainable world: the social contract 
in the context of multiculturalism" în Governing the Future – Interdisciplinary Perspectives 
for a Sustainable World (ISI proceedings), Medimond publishing Company, pp. 223-228  
- Constantin, Măriuca Oana, Zachia, Raul Alexandru (2014), „Abordarea economică a 
dreptului" în Ungureanu, Mihai (ed.), Instituții, alegeri individuale și acțiune colectivă, 
Polirom, Iași, pp. 199-224 
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Articole academice: 
-  Constantin, Măriuca Oana (2016), „Tipare de aplicare a legii penale în jurisprudența din 
România conexă cutumei mariajelor timpurii”, Noua Revistă de Drepturile Omului, nr. 
4/2016, ISSN: 1841-4710  
- Constantin, Măriuca Oana (2015), „Identitatea culturală – o posibilă circumstanță 
atenuantă? Admisibilitatea clauzei culturale în procesele penale din România”, Noua Revistă 
de Drepturile Omului, nr. 4/2015, ISSN: 1841-4710  
- Constantin, Măriuca Oana (2012), „Minori și minorități. Religie și tratament medical”, 
Noua Revistă de Drepturile Omului, nr. 4/2012, ISSN: 1841-4710  
- Constantin, Măriuca Oana (2011), „Clauza culturală în jurisprudența penală din România. 
Cazul mariajelor timpurii în comunitățile rome tradiționale”, Noua Revistă de Drepturile 
Omului, nr. 3/2011, ISSN: 1841-4710  
 
Participări la conferințe academice naționale și internaționale: 
- „Promotion of national minorities through exceptions from the applicable law? A case study 
on Romania”, prezentată la Conferința internațională „The promotion of national minorities 
by their 'mother countries' in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st century”, 
organizată de Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 
Berlin, Germania, 9-11 noiembrie 2016  
 
- „Criminalisation of Communist Symbols, Freedom of Expression and Transitional Justice in 
the Jurisprudence of the European Court of Human Rights” prezentată în cadrul "International 
Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), organizată de Romanian Association of 
Young Scholars (RAYS), București, România, 25-26 septembrie 2015  
 
- „ Cultural defense, young women from ethnic minorities and the dangerous double moral 
standard” prezentată în cadrul XXIX Convegno SISP (Societa Italiana di Scienza Politica), 
Cosenza, Italia, 10-12 septembrie 2015 
 
- „La granița dintre dreptate și identitate. Clauza culturală în jurisprudența penală din 
România”, prezentată în cadrul Sesiunii naționale de comunicări științifice în domeniul 
științelor sociale, organizată de Romanian Association of Young Scholars (RAYS), 13 
decembrie 2014  


