
 
 

  
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 

 

Informaţii personale  

Nume , Prenume Bogdan Adrian 

Adresă(e) Craiova, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0744914670 

Fax(uri) - 

E-mail(uri)  
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Română  
 

 

Data naşterii 17.04.1968 
 

 

Sex Masculin 
 

 

Locul de muncă vizat  
Domeniul ocupaţional 

 

 

 

Experienţa profesională Vechimea totală în muncă (ani): 20 ani, din care 19 ani în învătământul superior 
 

 

Perioada 2006 - pana în prezent 
- cadru didactic titular, grad didactic conferentiar univ. la Universitatea din Craiova , 
Facultatea de Drept si Stiinte Sociale. Discipline: Drept international public; Drept diplomatic 
si consular, Drepturile omului. 

  2001 – 2006, cadru didactic titular, grad didactic lector univ. la Universitatea din Craiova , 
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative. Discipline: Drept international public; Protectia 
juridica a drepturilor omului, Elemente de drept international public si privat, Arhivistica 
judiciara. 

 1997 – 2001, cadru didactic titular, grad didactic asistent  univ. la Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative. Discipline: Drept international public; Protectia 
juridica a drepturilor omului, Criminalistica. 

 1994 - 1997, cadru didactic titular, grad didactic preparator  univ. la Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative. Discipline: Drept penal general, Drept 
penal special, Criminalistica. 

 1998 - pana în prezent, consilier juridic la S.C. Renhel electronic S.R.L. – cumul de functii 

 1996 - 1997 – cumul de functii 
- avocat definitiv in cadrul Baroului Dolj. 

 -1994 - 1996– cumul de functii 
- avocat stagiar in cadrul Baroului Dolj. 



 
 

Funcţia sau postul ocupat Grad didactic: Conferenţiar universitar 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Invatamant superior 
 

 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 1999-2000 

Calificarea , diploma obţinută Studii postuniversitare – Psiho-pedagogie 

Disciplinele principale studiate  
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
, furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova – Departamentul de pregatire profesionala 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1996-2000 

Calificarea , diploma obţinută DOCTOR IN STIINTE JURIDICE 

Disciplinele principale studiate  
competenţe profesionale dobândite 

Stiinte juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
, furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

DOCTORAT 

Perioada 1990-1994 

Calificarea , diploma obţinută Licentiat 

Disciplinele principale studiate  
competenţe profesionale dobândite 

Stiinte juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
, furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant universitar de lunga durata, cursuri de zi 

Perioada 1983-1987 

Calificarea , diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate  
competenţe profesionale dobândite 

Studii liceale umaniste 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
, furnizorului de formare 

Liceul de Filologie Istorie, sectia filologie-istorie, Craiova, jud. Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant liceal de zi 

Perioada 1975-1983 

Calificarea , diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate  
competenţe profesionale dobândite 

Studii primare si gimnaziale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
, furnizorului de formare 

Scoala generala nr. 7, Craiova, jud. Dolj; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant primar si gimnazial 

LIMBA MATERNA ROMANA 



 
 

 
 
 
 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  AC
2 

Utilizator 
experimentat 

CC2 
Utilizator 
experimentat 

CC1 
Utilizator 
experimentat 

CC
1 

Utilizator 
experimentat 

CC
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
AA1 

Utilizator 
elementar 

AB1 
Utilizator 
independent  

AA1 
Utilizator 

elementar 
AA1 

Utilizator 
elementar 

AA1 
Utilizator 

elementar 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă, dobândit din experienţa în activităţile în sprijinul procesului didactic si în 
colectivele constituite pentru derularea si evaluarea activităţilor de cercetaretproiectare; 
- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa colaborărilor 
internaţionale ale facultăţii si universităţii; 

- Capacitatea de comunicare, obţinută si dezvoltată în context profesional, în activitatea de 
cadru didactic  

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacităţi manageriale si administrative dezvoltate în perioada detinerii functiei de membru al 
biroului de catedră. 
- Capacităţi manageriale si administrative dezvoltate în perioada detinerii functiei de 
vicepresedinte al Asociatiei de proprietari. 
- Spirit organizatoric (activităti în sprijinul procesului de învătământ si conexe). 
- Experientă în managementul de proiect si a echipei manageriale si administrative dezvoltate 
în perioada detinerii functiei de membru al biroului de catedră  
- Spirit organizatoric (activităti în sprijinul procesului de învătământ si conexe). 
- Experientă în managementul de proiect si a echipei (proiecte pe bază de contract cu terti si 

colaborarea la proiecte de cercetare ). 
 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice CUNOSTINTE HARDWARE SI SOFTWARE 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

UTILIZAREA SISTEMELOR DE OPERARE WINDOWS (APLICAŢIILE OFFICE) ŞI LINUX.- DOBANDITE CA 

URMARE A URMARII UNUI CURS DE CALCULATOARE RECUNOSCUT DE MINISTERUL EDUCATIEI. 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Corectitudine, altruism, adaptabilitate 
 

 

Permis(e) de conducere CATEGORIA  A, B, E 
 

 

Informaţii suplimentare Absolvent al cursului internaţional de perfecţionare „Introduction to corporate Social 
Responsability: Romania”, organizat de World Bank Institute, în perioada 02 aprilie - 20 
aprilie 2003. 

 

- Membru al Uniunii Avocatilor din Romania; 
- Membru al Baroului de avocati Dolj;; 
- Membru evaluator al ARACIS -  in comisia de drept; 

- Membru al retelei internationale de cercetatori l’Agence universitaire de la Francophonie 

- Membru al Colegiul Consilierilor Juridici; 

- Director de departament in cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Sociale 

 


