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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NEGRU IONEL 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere seminar; îndrumător grupă studenţi; participant în comisia de înscriere la facultate 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Creştină „’Dimitrie Cantemir’’, București, Facultatea de Management Turistic și Comercial 
Timișoara;  str. Aurelianus nr. 2, 1900 Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ universitar 

Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități juridice în cadrul sistemului judecătoresc român 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual De Avocat Negru Ionel, str. Cotu Mic, bl.5 B, ap.5, Lugoj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria Generală a Dreptului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Masterat ‘’Carieră Judiciară’’ 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria şi practica actelor juridice, Teoria şi practica drepturilor reale, Organizarea şi managementul 
instituţiilor judiciare etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Jurist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept penal, Drept procedural civil, Drept procedural penal, Drept comercial, Drept 
administrativ, Drept constituțional etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Europeană „I.C. Drăgan’’, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în filosofie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Logică, hermeneutică filosofică, epistemologie, gnoseologie, istoria filosofiei etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale comunicarii, 
Catedra de Filosofie si Stiinte ale comunicarii 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

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

Autoevaluare   Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire        Participare la 
Conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  A2 Utilizator elementar B2 
         Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent A2 Utilizator elementar 

Limba engleza  C1  
         Utilizator 

experimentat C1  
         Utilizator 

experimentat C1 
         Utilizator 

experimentat C1 
         Utilizator 

experimentat C1 
         Utilizator 

experimentat 

Limba spaniola            

Limba rusă            

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativ, spirit de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am experiență în relațiile cu oamenii ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor Office, Windows, Nero, etc 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de desen și grafică 
  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

 


