
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gavrilescu Alin-Gheorghe 

Adresă(e) Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.292,  Tg-Jiu, judeţul Gorj. 

Telefon(oane)  Mobil: 0769211223 

Fax(uri)  

E-mail(uri) alin77gav@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 24. 06. 1977 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu  
Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de predare şi de semnarizare; activităţi extradidactice desfăşurate în interesul 
învăţământului;  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, România,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada 1 octombrie 2007-1 octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de predare şi de semnarizare; activităţi extradidactice desfăşurate în interesul 
învăţământului;  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, România, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative, Strada Victoriei nr. 24, Tg-Jiu, Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada februarie 2004 – octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de semnarizare; activităţi extradidactice desfăşurate în interesul învăţământului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada februarie 2002 – februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de semnarizare; activităţi extradidactice desfăşurate în interesul învăţământului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, România,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Educaţie şi formare 

1 octombrie 2001-februarie 2002 
preparator universitar în sistem plata cu ora 
Activitate didactică de seminarizare 
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, România 
Învăţământ universitar 

  

Perioada 2005-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul familiei, Drept civil. Persoane, Drept civil. Succesiuni 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instituţii de drept privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultăţii  de Ştiinţe Juridice şi Administrative , Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg –Jiu 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Rolul teoriei generale a dreptului ca ştiinţă a esenţializării în analiza instituţiilor juridice fundamentale de 
ramură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept Nicolae Titulescu, Universitatea din Craiova 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe juridice, Drept, jurist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

abilitatea de a funcţiona ca şi cadru didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profil Real, specializarea Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

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 

 
 
2011 
Ocupaţia de manager de proiect (certificat de absolvire seria F nr. 0287098 eliberat în data de 04. 04. 
2011) 
Cele precizate în suplimentul descriptiv al certificatului 
Euro Best Team SRL 
 
 
2010 
Ocupaţia de formator (certificat de absolvire seria G nr. 00068762 eliberat în data de 15. 03. 2010) 
 
Cele precizate în suplimentul descriptiv al certificatului 
 
S.C. Paidea SRL 
 
2003 
Operator calculator (certificat nr. 03-05463 din 03.04.2003) 
 
 
 

Diarom SRL, Departamentul de Informatică şi Calculatoare Craiova 
 

 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Ocupaţia de manager de proiect (certificat de absolvire seria F nr. 0287098 eliberat în data de 04. 04. 
2011) 
Ocupaţia de formator (certificat de absolvire seria G nr. 00068762 eliberat în data de 15. 03. 2010) 
Operator calculator (certificat nr. 03-05463 din 03.04.2003) 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 
Membru în echipe de cercetare în 

contracte de cercetare  
 
 
 

 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

O PERSOANĂ ECHILIBRATĂ, DESCHISĂ DIALOGULUI, CAPABILĂ SĂ LUCREZE UŞOR ÎN ECHIPĂ 
 
Implementarea reglementărilor Uniunii Europene privind urbanismul ecologic în oraşul Rovinari, 
obiectiv înscris în politica naţională şi comunitară/ Contract de cercetare ştiinţifică naţional nr. 
476/2.08.2012 încheiat între Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Primăria Rovinari judeţul 
Gorj 
Studiu privind impactul exploatărilor miniere asupra terenurilor agricole deţinute de cetăţenii 
localităţii Fărcăşeşti, judeţul Gorj şi modalităţile de impulsionare a reconstituirii dreptului de 
proprietate pentru terenurile expropriate sau ocupate în fapt de S.C. Complexul Energetic Rovinari 
SA şi SC Complexul Energetic Turceni S.A / Contract de cercetare ştiinţifică naţional nr. 452 
C/17.03.2010 încheiat între Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe 
Juridice, Centrul de Cercetare „Grigore Iunian” şi Primăria Negomir, judeţul Gorj 
proiectului cu titlul “ACUM FACEM PRACTICĂ”, ID 138515, Expert termen lung – 
coordonator servicii Consiliere şi Orientare Profesională. 
 
Membru în comitetele de organizare la conferinţele şi sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din  Tg-Jiu şi de facultatea de profil în care imi desfăşor activitatea 

  
  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) 
 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 


