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Curriculum vitae  
 

OANA   ANDREA  SCHMIDT - HĂINEALĂ 

 

 

Date personale  

 

Nume şi prenume 
                                               

Vârsta 

 

Oana Andrea Schmidt-Hăineală 
  

 35 
                                           

  Adresa de la locul de muncă  

   

Bucuresti, Calea Plevnei nr.141 B,sector 6 

Telefon Birou: 004 021 311 69 55 
 

Mobil: 004 0745 622 065 
 

Fax 004 021 311 69 50 

E-mail oana.haineala@gmail.com  
oana.haineala@csm1909.ro 

Data şi locul naşterii 02.06.1975, Focşani, România 
 

Statutul civil Căsătorită 
 
 
 
 

 

ExperienŃă profesionala 
      

Ianuarie 2011 - prezent 
 

 

 

15.07.2010- ianuarie 2011 
      
 
 
 
 
 
04.02.2010 – 15.07.2010 

 

 

 

Membru ales in Consiliul Superior al Magistraturii,din partea parchetelor de pe 
langa tribunale,pentru un mandat de 6 ani. Coordonator al Comisiei pentru 
relatia cu UE  si organizatiile internationale din cadrul CSM. 
 
Procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov,cu grad profesional de 
parchet de pe langa curtea de apel 
Domeniul de activitate: 
Sectia de urmarire penala, instrumentarea cauzelor avand ca obiect infractiuni 
de spalare de bani, precum si indeplinirea oricaror alte sarcini dispuse de 
conducerea unitatii de parchet 
 
Consilier al Preşedintelui Oficiului NaŃional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, Guvernul României 
 

21.05.2009 – 21.01.2010 Consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului, 
ministrul administraŃiei şi internelor, Guvernul României 

Domeniul de activitate:  
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1. asigurarea relaŃionării şi comunicării cu Ambasadele Statelor UE, în 
scopul facilitării integrării europene a României 
2. Verificarea legalităŃii actelor normative iniŃiate de autorităŃile 
guvernamentale aflate în coordonarea viceprim-ministrului 
3. Asigurarea relaŃionării cu Comisia Europeană, Consiliul Europei, ONU, 
celelalte instituŃii internaŃionale relevante pe segmentul de activitate 
4. Gestionarea problematicii Strategiei NaŃionale AnticorupŃie. 
5. Politici anticorupŃie; gestionarea problematicii Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare cu Comisia Europeană şi a Raportului de Ńară al României, referitor 
la CondiŃionalitatea 4 – prevenirea şi lupta împotriva corupŃiei. 

Repere activitate:  
- participare Consiliul JustiŃie şi Afaceri Interne al Consiliului UE; 
- participare negocieri termenii Programului Stockholm al PreşedinŃiei Suedeze 
a UE; 
- participare Comitet Director RAI (Regional Anticorruption Initiative);  

 

21.05.2007 – 21.05.2009 Director al DirecŃiei pentru RelaŃia cu Ministerul Public şi de prevenire a 
criminalităŃii şi a corupŃiei, Ministerul JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti 

- Şeful delegaŃiei române la Grupul Statelor împotriva CorupŃiei (GRECO- 
Group of States against Corruption). 
 GRECO a fost înfiinŃat în anul 1999 de Consiliul Europei în vederea 
monitorizării nivelului de conformitate a statelor cu standardele organizaŃiilor 
anticorupŃie. 

- evaluator GRECO – în această calitate am participat la evaluarea sub 
aspectul conformităŃii cu standardele anticorupŃie ale Consiliului Europei, a R. 
Moldova în februarie 2008    

- Reprezentantul României la IniŃiativa AnticorupŃie Regională (RAI) din 
cadrul Consiliului Cooperării Regionale (RCC).  
 RAI funcŃionează ca un organism regional în Europa de sud-est prin care 
guvernele din regiune, organizaŃiile civile interne şi internaŃionale, agenŃiile de 
ajutor bilateral şi organizaŃiile internaŃionale îşi unesc forŃele pentru a stopa 
corupŃia în această regiune. 

- Reprezentantul Ministerul JustiŃiei la Comitetul de experŃi privind 
prevenirea şi combaterea spălării banilor (Moneyval), de pe lângă 
Consiliul Europei. 

- Persoana de contact din cadrul Ministerului JustiŃiei pentru SECI Centre 
(Southeast European Cooperative Initiative, Regional Centre for 
Combating Trans-Border Crime) de la Bucureşti.  
 Centrul SECI este o organizaŃie operaŃională distinctă ce facilitează schimbul 
rapid de informaŃii între organismele responsabile cu aplicarea legii din diferite 
Ńări în cazurile de criminalitate transfrontalieră. 

- Lider român de proiect în EU Twinning Project RO2004/016-772.01.05, 
RO04/IB/JH02, ,ÎmbunătăŃirea luptei împotriva corupŃiei”, în parteneriat cu 
Institutul HAUS Management din Finlanda. 

 - Reprezentantul Ministerului JustiŃiei din România în proiectul ,,ÎmbunătăŃirea 
luptei împotriva crimei organizate”, în parteneriat cu Spania. 

 
  

 
3.08.2004- 21.05.2007 Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău 
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iunie 2004-august 2004 Procuror Şef al Biroului de anchete speciale magistraŃi şi poliŃişti, din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 

 
martie 2004- iulie 2004 

 
Procuror în cadrul Biroului de anchete speciale magistraŃi şi poliŃişti, din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 

 
noiembrie 2002- martie 2004 

 
Prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău 

           
iulie - noiembrie 2002 

  
  Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău  

 
noiembrie 2001- iulie 2002 

  
  Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, jud. Bacău 

 
mai 1998- noiembrie 2001 

  
  Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău 

  
    

 Toate calificativele profesionale acordate au fost ,,Foarte bine” 
  

ianuarie - aprilie 1998 
 
avocat în cadrul Baroului Bacău 

 
 
 

EducaŃie 
 

2008 - 2009 
 
 
 

 august 2008-ianuarie 2010     

 
 
 
 
 
- Master in „Securitate şi Apărare NaŃională”, Universitatea NaŃională de 

Apărare „Carol I”, tema de disertaŃie „Managementul informaŃiilor de 
securitate în acŃiunile decidenŃilor organizaŃiilor din sistemul de securitate 
naŃională” 

- Master în „Stiinte Militare şi InformaŃii”, Academia NaŃională de InformaŃii „ 
Mihai Viteazul”, pe tema „Managementul informaŃiilor în combaterea 
terorismului” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                februarie-iulie 2008 

octombrie 2005–februarie 2006 

- Cursuri de limba araba la ECHO Language Center, Bucureşti 

- Cursuri postuniversitare de management organizaŃional la Universitatea 
din Bacău 

 
1998-1999 

 

1993-1997 

1989-1993 
 

 
 

Activitate ştiinŃifică,  
cursuri de pregătire, 

conferinŃe 
 

 
februarie 2010 

 

iulie 2009 
 

 
Cursuri post-universitare de drept penal şi criminologie în cadrul FacultăŃii de 
Drept a UniversităŃii Bucureşti 

Facultatea de Drept din cadrul UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  

 Liceul „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău, profilul limbi străine,  engleză 
intensiv  

 
 
 
 
 
 
 
Am participat în calitate de speaker la Forumul  Anual  privind Combaterea 
CorupŃiei , organizat de Academia de Drept  European ERA, Trier, Germania 

ConferinŃa cu tema ,,Armonizarea deplină a legislaŃiei de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi finanŃării terorismului la standardele europene”, 
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iulie 2008 
 
 

mai 2008 
 
 

martie 2008 
 
 

 

martie  2008 
                                    
 

mai 2007 
 

                     

  martie 2006 
                   

 decembrie 2006 

  
  martie 2006 

      martie 2005                        
 

          decembrie 2004 
       

februarie 2003 
     

mai 2002 
 

    decembrie 2000 

organizată de către Oficiul NaŃional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor, Bucureşti, România 

Seminarul internaŃional privind ,,Combaterea spălării banilor”, organizat de 
către United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) şi Organisation for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE), Viena, Austria 

ConferinŃa internaŃională ,,Rolul jurnalismului de investigaŃie în lupta împotriva 
corupŃiei”, organizată de către Institutul HAUS Management din Finlanda în 
colaborare cu Ministerul JustiŃiei, Bucureşti, România 

Participare la reuniunea ReŃelei Europene de Puncte de Contact cu privire la 
persoanele responsabile pentru genocid, crime împotriva umanităŃii şi crime de 
război, referitoare la îmbunătăŃirea cooperării în materie cauzelor Tribunalul 
Penal InternaŃional pentru fosta Iugoslavie (ICTY), Haga, Olanda 

ConferinŃa internaŃională ,,Rolul unei administraŃii transparente în eradicarea 
corupŃiei”, organizată de către Institutul HAUS Management din Finlanda în 
colaborare cu Ministerul JustiŃiei, Bucureşti, România 

,,Tehnica investigării falsurilor de monedă”, seminar organizat de către 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, U.S. Secret Service 
şi Ambasada Statelor Unite, Vatra Dornei, România 

,,Combaterea criminalităŃii economice”, seminar organizat de către   Institutul 
NaŃional al Magistraturii 

,,Studii de limba engleză juridică”, organizate de către Road Language Centre, 
Sinaia, România 

,,ProtecŃia minorului în cadrul procesului penal”,Iaşi, România 

,,ViolenŃa domestică”, seminar organizat de către AsociaŃia internaŃională  
a procurorilor, la Haga, Olanda 

,,ProtecŃia proprietăŃii intelectuale”, conferinŃă organizată de către Ambasada 
S.U.A., Iaşi, România 

,,Interceptările legale”, conferinŃă organizată de Hans Seidl Foundation, 
Sinaia, România 

Seminar de perfecŃionare în domeniile drept penal şi criminologie” organizat 
de către Institutul NaŃional al Magistraturii, Bucureşti, România 

,,Seminar de perfecŃionare în domeniul reglementarilor internaŃionale privind 
recuperarea bunurilor”,  organizat de către Ambasadele Marii Britanii şi S.U.A., 
Cluj, România 

                                       
    Articole publicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,,Confiscarea specială în cazul infracŃiunilor la regimul forestier”, publicat în    
Revista Română de Drept Penal nr.3/2002 

,,Noi reglementări privind legitima apărare. PrezumŃie relativă sau absolută”, 
publicat în revista Dreptul nr.2/2003 

,,Contopirea pedepselor. Deducerea perioadei arestării preventive din durata 
pedepsei aplicate în cazul unei fapte nesancŃionabile”, publicat în revista 
Dreptul nr.3/2004 

,,Câteva consideraŃii asupra dreptului procurorului ierarhic superior de a 
infirma actele şi măsurile dispuse de procurorii din subordine şi temeiul legal 
al acestui drept”, publicat în revista Dreptul nr.8/2004 

„Recentele modificări legislative în materia prevenirii şi sancŃionării spălării 
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 Limbi străine 
                                    

Engleza 
                                             
                                    Franceza 
 

Italiana 
      

        Araba                                

banilor şi prevenirii şi combaterii actelor de terorism, în contextul strategiei de 
securitate europene şi internaŃionale” – revista „Dreptul”, nr.1/2009. 

 „Actele de terorism – temei al răspunderii juridice de drept internaŃional”,  
Revista Dreptul nr. 7/2009 

 
  
 
scris şi vorbit: nivel avansat 
 
scris şi vorbit: nivel avansat 
 
scris şi vorbit: nivel mediu 
 
scris şi vorbit: nivel începător 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 


