
   

   

   

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IONIȚĂ GHEORGHE-IULIAN 

Adresă  

Telefon    

E-mail ionita.gheorghe.iulian@profesor.rau.ro 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 18/02/1972 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada Din mai 2014 până prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător post-doctoral 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare aprofundată 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bdul. Carol I, nr. 11, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada Din ianuarie 2013 până prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare aprofundată 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”, Calea 13 
Septembrie nr. 13, sector 5, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada Din iunie 2004 până în martie 2009 și din februarie 2010 până prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea și conducerea cursurilor și seminariilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bdul. Expoziției, nr. 1B, sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Din octombrie 1997 până în octombrie 2000 și din octombrie 2009 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistență juridică și reprezentare 

Numele şi adresa angajatorului Baroul București, Str. Râureanu, nr. 3, sector 5, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 

Perioada Din septembrie 2006 până în octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistență juridică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Consilierilor Juridici București, Str. Regina Maria, nr. 64, sector 4, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 



Perioada Din octombrie 1997 până în iunie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator/asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea și conducerea seminariilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bdul. Expoziției, nr. 1B, sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada noiembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs formare profesională 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

English for Lecturers - Skills for using English in an academic environment 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Româno-Americană, Bdul. Expoziției, nr. 1B, sector 1, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs formare profesională 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Human Trafficking 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

St. Thomas University, 16401 NW 37th Avenue Miami Gardens, Florida 33054, USA  
Universitatea Româno-Americană, Bdul. Expoziției, nr. 1B, sector 1, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs formare profesională 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Designing a Curriculum for Entrepreneurship 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Kemi-Tornio University of Applied Science,  Kauppakatu 58, Tornio, Finlanda 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs formare profesională 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica Specialității „Științe socio-umane și drept” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, Bdul. Mihail Kogălniceanu, nr. 34-36, sector 5, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs formare profesională 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lawyering Skills: the way of effective performance as a counselor and advocate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Columbia Law School, 435 West 116 Street, New York  
Universitatea Româno-Americană, Bdul. Expoziției, nr. 1B, sector 1, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din noiembrie 2002 până în iulie 2009 



Calificarea / diploma obţinută Doctor Științe juridice, specializare Drept 
Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept penal 
Criminologie 
Drepturile omului 
Drept polițienesc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Al. Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada Din martie 2002 până în mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent pregătire personal didactic 
Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educației 
Pedagogie 
Metodica predării 
Practica pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, Bdul. Mihail Kogălniceanu, nr. 34-36, sector 5, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Din octombrie 1991 până în iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat Științe juridice, specializare Drept 
Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept penal 
Drept procesual penal 
Drept civil 
Drept procesual civil 
Drept ecologic  
Criminologie 
Criminalistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Româno-Americană, Bdul. Expoziției, nr. 1B, sector 1, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Persoană sociabilă, comunicativă, spirit de echipă, inițiativă și organizare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- am dezvoltat o bună capacitate de comunicare, de adaptare, spirit de echipă: am experienţa 
activităților în echipă încă din timpul facultății, când am participat la activităţile de cercetare științifică și 
practică derulate, și am continuat să consolidez aceste competențe/abilități atât în activitatea didactică 
și de cercetare științifică, cât și în cea aplicată 
- am dobândit experiență în managementului echipei prin activitățile desfășurate atât în cadrul 
Facultății de Drept cât și ca avocat titular al Cabinetului de avocat „Ioniță Gheorghe-Iulian” 

  



Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) și cunoştinţe 
elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe PhotoShop). 

Informaţii suplimentare 1. autor/coautor a  
- 20 cursuri universitare/monografii/culegeri de teste grilă/spețe  
- 32 articole/studii publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale 
recunoscute CNCSIS  
- 25 articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale/naționale 

2. trainer pe probleme de prevenire și combatere a criminalității informatice (INM) 
3. participant la 45 conferințe, simpozioane, mese rotunde, școli de vară 
4. membru în comitetul de organizare/moderator la conferințe internaționale/naționale 
5. membru în colectivele de cercetare/expert în cadrul unor lucrări/contracte de cercetare  
6. membru al unor organizații profesionale ca: 

- Uniunea Juriștilor din România 
- Asociația Română de Drept Penal 
- Asociația Criminaliștilor din România 
- PERGAM 
- Baroul București 
- Colegiul Consilierilor juridici București 

7. membru în consiliul de redacție la reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute 
CNCSIS:  

- Romanian Law Studies Review (ediția în limba engleză a revistei Dreptul) 
- CriminaIistica 
- Romanian Journal of Forensics Science 
- Analele Universității Constantin Brâncuși - Seria Științe Juridice 
- Contemporary Legal Institutions 

8. referent/recenzent la reviste străine indexate în ISI/baze de date internaționale recunoscute 
CNCSIS 
9. am indexat în BDI recunoscute CNCSIS, respectiv EBSCO și ProQuest (și sunt persoană de 
contact în relația cu acestea), reviste de prestigiu ca: 

- Dreptul 
- International Law Review (ediția în limba engleză) 
- Revista de Drept penal 
- Criminal Law Review (ediția în limba engleză) 
- Studii și Cercetări Juridice 
- Romanian Law Studies Review (ediția în limba engleză) 
- Revista Română de Criminalistică 
- Romanian Journal of Forensics Science (ediția în limba engleză) 
- Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie 
- Revista Studii Juridice și Administrative 
- Business & Leadership (ediția în limba română/engleză) 
- Contemporary Legal Institutions 

10. biografia publicată în Hubner Who is Who, Enciclopedia personalităților din România, ed. a 
VI-a, 2011, p. 893. 

 


