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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Barbu Alexandru-Marian 
Adresă(e) Piaţa Libertăţii, nr. 20, Săcele, Braşov, 505600 

Telefon(oane) 0268 273083 Mobil: 0742172530 
Fax(uri) 0368 409433 

E-mail(uri) barbu_marian18@yahoo.com 
alexandru.barbu@ulbsibiu.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
 

Data naşterii 08.08.1990, Braşov, Braşov 
Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţă profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Experienţă profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Experienţă profesională 

 
13.03.2017 – Prezent 
 Specialist în proprietate intelectuală și industrială 

 
Activități specifice administrării și protejării drepturilor de proprietate intelectuală și 
industrială; 
 
Dennemeyer & Associates S.R.L. Brașov 
Proprietate Intelectuală și Industrială 
 
 
 

12.09.2016 – 01.03.2017 
 Consilier juridic 

Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Poliției Locale Brașov, asigurarea de 
asistenţă, consultanţă şi reprezentare a acestei instituţii în instanţă, în dosare civile, 
în raporturile acestora cu instituţii de orice natură şi orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină, redactarea documentelor depuse la dosare; avizarea 
şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; colaborarea cu toate compartimentele 
de specialitate ale instituției, organizarea activității curente; 

Consiliul Local Brașov - Poliția Locală Brașov - Biroul Resurse Umane, Juridic 
 Poliție Locală – Compartiment juridic 
 
 
 

Perioada 01.05.2015 – 12.09.2016 
Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Primăriei şi Consiliului local Braşov, 
asigurarea de asistenţă, consultanţă şi reprezentare a acestor instituţii în instanţă, 
în dosare civile, în raporturile acestora cu instituţii de orice natură şi orice persoană 
fizică sau juridică, română sau străină, redactarea documentelor depuse la dosare; 
avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; colaborarea cu toate 
compartimentele de specialitate pentru o mai bună calitate a documentelor juridice; 
redactare de contracte; aducere la cunoştinţă a tuturor noutăţilor legislative apărute 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Braşov, Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală – Serviciul 
Contencios 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie publică locală – Compartiment juridic 

Experienţă profesională  
Perioada ianuarie 2015 – martie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Elaborarea de regulamente, hotărâri, ordine şi instrucţiuni referitoare la 
desfăşurarea activităţii în cadrul organizaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
reprezentarea intereselor şi apărarea drepturilor legitime în faţa autorităţilor publice, 
instituţiilor de orice natură, precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, 
asigurarea de consultanţă şi informare legislativă permanentă.  

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România – InfoCons Braşov, str. Munteniei nr.8 jud. Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Protecţia Consumatorilor 

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Consilier juridic 
 
noiembrie 2014 – ianuarie 2015 

 Consilier juridic 

 Asigurarea desfăşurării activităţii firmei în conformitate cu normele legale, 
reprezentarea societăţii în litigii sau la stabilirea unor situaţii contractuale speciale, 
avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei, redactare de 
proiecte de contracte şi negociere clauze contractuale 

 S.C. ALEX STIL S.R.L., str. Piaţa Libertăţii nr.20 jud. Braşov 

 Închirieri de imobile 
 

Experienţa profesională Consilier juridic 
Perioada  noiembrie 2014 – ianuarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Asigurarea desfăşurării activităţii firmei în conformitate cu normele legale, 
reprezentarea societăţii în litigii sau la stabilirea unor situaţii contractuale speciale, 
avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei, redactare de 
proiecte de contracte şi negociere clauze contractuale 

Numele şi adresa angajatorului  S.C. MARIL IFN S.R.L., str. Piaţa Libertăţii nr.20 jud. Braşov 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activităţi de creditare 

 
Experienţa profesională 

 
 

  
Perioada octombrie 2011 – februarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent activităţi cercetare penală  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Participare la acţiuni specifice de cercetare penală, acţiuni de ridicare înscrisuri şi 
alte materiale probatorii, participare la percheziţii domiciliare şi la sediile unor 
profesionişti, urmărirea îndeaproape a acţiunilor întreprinse de Brigada de 
Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov 

Numele şi adresa angajatorului B.C.C.O. Braşov – Direcţia de combatere a criminalităţii organizate – Inspectoratul 
General al Poliţiei Române 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Combaterea criminalităţii organizate/Combaterea şi prevenirea criminalităţii 

 
Educaţie şi formare 

 
 
 

Perioada 2014 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand în domeniul ştiinţelor juridice din data de 01.10.2014    
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Drept Civil/ Drept procesual civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Şcoala Doctorală 

 
 

Perioada 

 
 
2013-2014 

Calificarea / diploma obţinută Master în Drept/Diplomă de master – Adeverinţă de absolvire nr. D.J.P.-2/din data 
de 09.07.2014    

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Drept Judiciar Privat/Media examen de disertaţie: 10 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” 

Perioada 2009-2013 
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Drept/Diplomă de licenţă Seria D Nr. 0080617, eliberată la data de 

04.07.2014,   
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Drept Civil - Drept Penal/Media examen de licenţă: 8,5 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” 

Perioada 2009-2012 
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Economice/Diplomă de licenţă Seria C Nr. 0301442, eliberată la 

data de 02.09.2013, 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune/Media examenului de licenţă: 7,62 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrarea Afacerilor 

Perioada 2005-2009 
Calificarea / diploma obţinută Absolvent liceu cu Bacalaureat/Diplomă de Bacalaureat Seria X Nr. 0085102/ 

Media examenului de bacalaureat: 9,5  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Discipline de cultură generală – profil uman filologie bilingv engleză  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” din Braşov 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
independent 
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Limba engleză  C1 Utililizator 
experimentat C1 Utililizator 

experimentat C1 Utililizator 
experimentat C1 Utililizator 

experimentat C1 Utililizator 
experimentat 

Limba spaniolă  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
independent 

  
- Certificat de limbă engleză de nivel avansat – Cambridge ESOL Level 2 
Certificate obţinut în sesiunea iunie anul 2008, Gradul C1. 

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, 
- colegialitate, 
- abilități de organizare și planificare a timpului și a activităților curente, 
- o foarte bună capacitate de comunicare şi relaţionare obţinută ca urmare a 
experienţei acumulate în domeniul de activitate,  
- rezistenţă sporită la stres, gestionare bună a situațiilor de urgență, 
- capacitate ridicată de asimilare a informațiilor noi, 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric, participare la diverse programe în cadrul facultăţii – YDP (Youth 
Development Program) – în cadrul asociaţiei studenţeşti AIESEC, în perioada 
29.04.2010 – 14.05.2010, 
 

Competenţe şi aptitudini 
ştiinţifice 

- participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Drept clasic şi emergent” 
din 08.12.2010 – Premiul de Originalitate Drept Privat – lucrare cu tema „Regimul 
juridic al locurilor de veci”, în cadrul Universităţii Transilvania Braşov 
- participare la seminarul „Diplomacy and Decision” în cadrul Universităţii Transilvania 
Braşov 
- participare la conferinţa „Cercetare, Comunicare, Integritate” – 27.04.2015, în cadrul 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 
- participare la a doua conferinţă internaţională a studenţilor doctoranzi – IPC 2015 în 
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – lucrare cu tema „The legal advisor 
profession in Romania. The legal nature and comparison to the profession of attorney. 
Aspects of comparative law” și publicarea lucrării în revista juridică Acta Universitatis 
Lucian Blaga din Sibiu,  
- publicare articol științific în revista de specialitate juridică Acta Universitatis 
Jurisprudentia Sibiu, cu titlul „Oportunitatea implementării curților cu jurați în 
România”, 
- participare a cea de-a 8-a ediție a Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept 
– Timișoara 2016, în cadrul Universității de Vest din Timișoara, lucrare cu tema „Unele 
aspecte privind răspunderea juridică a magistraților”, articol publicat în volumul „Studii 
și cercetări juridice europene. 

  

Competenţe şi aptitudini 
sportive 

 
                Competenţe şi aptitudini         
            de utilizare a calculatorului   
 

- participare 2006 – 2009 la competiţiile sportive ale echipei de rugby a C.N. „Dr. Ioan 
Meşotă” Braşov – Locul III la Olimpiada Naţională a sportului şcolar, disciplina Rugby 
Liceu – 27.03.2009 
- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces, 
Outlook). 
 

Permis de conducere  - categoria B – obţinut în anul 2008 

             Informaţii suplimentare     Persoană de contact: Prof.univ.dr. Ioan Leş (e-mail: ioan.les@ulbsibiu.ro) 

  
 
 
 

  Data: 01.09.2017                                                                           (Barbu Alexandru-Marian)  
 
     

 
 


