Curriculum vitae
Europass

Informatii personale
Nume/Prenume

TICU Mădălin-Savu

Adresa

Craiova, Dolj, Romania

Telefon

0040/788.675.342
0040/ 351.177.100

Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

Locul de munca vizat /
Aria ocupationala

ticu_madalin@yahoo.com
Română
3 decembrie 1981
Masculin

Cadru didactic universitar - Lector universitar/Şef de lucrări

Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului

13.01.2009 - prezent
Asistent universitar, titularizat pe post prin concurs.
Activitati didactice; ore de curs si seminar la disciplinele :
Drept civil. Partea generala (licenta); Drept civil. Persoanele (licenta); Filosofia Dreptului (licenta) ;
Libertati fundamentale (licenta); Drepturile civile si politice (masterat)
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Sociale , str. Calea Bucuresti, nr. 107 D, Craiova,
Dolj, Romania
Tel/Fax: 0040/ 351.177.100

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
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Invatamant superior juridic.

01.03.2007 - 13.01.2009
Preparator univ. drd. , doctorand fara frecventa, titularizat pe post prin concurs.
Activitati didactice; ore de seminar la disciplinele : Filosofia Dreptului (licenta si master) ;
Teoria generala a obligatiilor (licenta) ; Sociologie si filosofie politica (master) ;
Introducere in drept privat (licenta); Drept civil. Parte generala (licenta);
Dreptul concurentei (licenta); Libertati fundamentale (licenta).
Pregătirea tezei de doctorat.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, str. A. I. Cuza, nr. 13, cod
postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Invatamant superior juridic.

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

01.10.2006 - 01.03.2007
Preparator perioada determinata, transferat de la Doctorat cu frecventa la Doctorat forma de
invatamant fara frecventa.
Activitati didactice ; ore de seminar la disciplina Filosofia Dreptului .
Pregatirea tezei de doctorat.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, str. A. I. Cuza, nr. 13, cod
postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Invatamant superior juridic.

01.10.2004 - 01.10.2006
Doctorand cu frecventa, asimilat preparatorilor universitari
Activitati didactice ; ore de seminar la disciplina Filosofia Dreptului
Pregatirea tezei de doctorat.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, str. A. I. Cuza, nr. 13, cod
postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Invatamant superior juridic.

Octombrie 2001-Iunie 2004
Membru al departamentului Activitati Academice al E.L.S.A. Craiova (Asociatia Europeana a
Studentilor la Drept)
Organizator de : seminarii și conferinte pe teme juridice, procese simulate, sesiuni de practica
judiciara si publicare a revistei Paradigma.
E.L.S.A. Craiova
ONG Drept

Martie 2002-Iunie 2004
Redactor coordonator al revistei Paradigma (Revista studentilor de la Facultatea de Drept « Nicolae
Titulescu » a Universității din Craiova)
Strangerea, evaluarea, publicarea si difuzarea materialelor revistei Paradigma.
E.L.S.A. Craiova
ONG Drept

Educatie si formare
(Studii)
Perioda

5 iulie 2011

Calificarea / diploma obtinuta

Doctor in Drept, confirmat prin ordin al Ministrului nr.6468/07.12.2011. Teză de doctorat în cotutelă
cu Université de Bourgogne, Dijon, Franţa

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Drept

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
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Facultatea de Drept si Stiinte Administrative a Universității din Craiova
Studii doctorale – Al doilea ciclu de învățământ superior (Clasificare ISCED)
1 octombrie 2004 – 5 iulie 2011
Doctorand cu frecventa (bursier) (01.10.2004-01.10.2006), fără frecvență (01.10.2006 –
05.07.2011) cu teza “Fundamentele filosofice ale legislatiei civile”, sub coordonarea prof.univ.dr. Ion
DOGARU si a prof.univ.dr. Patrick CHARLOT (teza in cotutela cu Université de Bourgogne, Dijon,
Franta).

Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Drept civil; Filosofia dreptului.
Scoala doctorala « Tudor Radu Popescu » din cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative a
Universității din Craiova.
Studii doctorale – Al doilea ciclu de învățământ superior (Clasificare ISCED)

Octombrie 2006 – Iunie 2009

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de licență, specializarea Filosofie

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Licențiat în filosofie

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Craiova, Universitatea din Craiova, str. A. I.
Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Studii de licenta – Primul ciclu de studii superioare (Clasificare ISCED)

Septembrie 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de cunoastere a limbii franceze.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

-

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Universitatea din Craiova, Romania.
-

Octombrie 2000 - Iunie 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de licenta in stiinte juridice.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Licentiat in stiinte juridice

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative a Universității din Craiova.

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Studii de licență – Primul ciclu de studii superioare (Clasificare ISCED)

Perioda

Octombrie 2001 – Iunie 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Participarea prin intermediul E.L.S.A. Craiova la urmatoarele traininguri : Negociere ; Team work ;
Comunicare ; Managementul conflictelor ; Strangere de fonduri ; Managementul timpului ; Team
building ; Managementul proiectelor ; Utilizarea internetului.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

-

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

E.L.S.A. Craiova
-

Octombrie 2001 – Iunie 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Stagii practice la : Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova, Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj,
Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

-

Numele si tipul institutiei de
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E.L.S.A. Craiova si Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din Craiova.

invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

-

Septembrie 2003-August 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Bursa notarilor publici “Gheorghe Dinu”.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

-

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Camera notarilor publici, Dolj, Romania.
-

Februarie 2003 – Iunie 2003
Bursa de studii (Socrates/Erasmus)
Cursuri de Drept international public, Libertati fundamentale, Drept international public aprofundat
etc.
Université de Bourgogne, Facultatea de Drept, Dijon, Franta
Studii de licenta

7 decembrie 2001

Calificarea / diploma obtinuta

Premiul special acordat cu ocazia celei de-a IV-a sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, pentru
eseul « Arta dreptului si dreptul artei – simplificare si mistificare ».

Domenii principale studiate /
competente dobindite

-

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative « Nicolae Titulescu » din Craiova.
-

21 august 2000

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de limba franceza: ”Bacalaureat sectiunea stiinte”.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Limba franceza.

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Diploma acordata de Ministerul francez al educatiei, prin Ambasada Frantei la Bucuresti, in urma
frecventarii cursurilor bilingve de invatamant ale « Colegiului National Carol I » din Craiova.
Studii liceale – Studii post-secundare, nesuperioare (Clasificare ISCED)

Septembrie 1996-Iunie 2000

Calificarea / diploma obtinuta

Pregatirea Bacalaureatului Sectiunea Stiinte.

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Matematica, fizica si franceza intensiv.

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Pag 4/6 - Curriculum vitae de
TICU Mădălin Savu
15.06.2011

« Colegiul National Carol I » din Craiova, invatamant bilingv in limbile romana-franceza, clasa de
matematica-fizica.
Studii liceale – Studii post-secundare, nesuperioare (Clasificare ISCED)

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceza

C1

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

B2

utilizator
independent

B2

utilizator
independent

B2

utilizator
independent

Limba engleza

B1

utilizator
independent

B1

utilizator
independent

B1

utilizator
independent

B1

utilizator
independent

B1

utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competente sociale: activ social, capacitate de lucru in echipa, comunicativitate sporita.
Abilitati sociale: capacitate empatica, un bun nivel relational, facilitate in comunicarea cu colegii,
spontaneitate, creativitate si imaginatie, capacitate de negociere si spirit persuasiv, spirit de echipa,
capacitate de adaptare, putere de munca ( rezistenta in cazul unei activitati solicitante).
-

Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini tehnice
Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

Competente si aptitudini artistice
Alte competente si aptitudini

Permis de conducere

Proiecte de cercetaredezvoltare
pe baza de contract/grant

-

Aptitudini pentru munca in echipa dobandite in cursul experientei profesionale.
Aptitudini în coordonarea si gestionarea proiectelor de cercetare (membru in cadrul
Departamentului de cercetare stiintifica al Facultatii; membru în Consiliul Departamentului
de Drept privat) si coordonator al Departamentului de relatii externe al Facultatii
(coordonator burse Erasmus)

- Competente de baza in informatica si birotica (Word, Excel, Powerpoint) ;
- Sisteme de operare (Windows98/Me/2000/XP) ;
- Cunostinte web privind site-urile statice si dinamice (HTML, PHP);
- Desing web; creatie de site-uri in HTML, Flash.
- Abilitati in utilizarea internetului, a motoarelor de cautare, a clientului de posta electronica si
protocolului de transfer a fisierelor (FTP).
Hobby:
- cultura franceza ;
- jocurile logice (in special sah si scrabble) ;
- construirea de site-uri web ;
- cultura, artele martiale si filosofia asiatica ;
- pescuitul.
Categoria B

1.Certificat de absolvire a cursului „Manager de proiect” (cod COR 242101), eliberat de Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale, ca
urmare a participarii in perioada 12-27.04.2013 la programul de perfectionare organizat de IFI SLU
Madrid sucursala Bucuresti, cu durata de 60 ore de curs, promovand examenul de absolvire cu nota
10.
2.Proiectul cu titlul „Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei studiilor universitare de
doctorat prin acordarea de burse doctorale", ID proiect : 6816, Cod contract
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POSDRU/6/1.5/S/14, proiect depus in cadrul cererii de propuneri de proiecte „Burse doctorale”
initiata de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane. Valoarea totala a proiectului este de 5354660.00 RON. Am participat la
conceperea si redactarea acestui proiect si am facut parte din echipa de implementare a proiectului
(an 2008).
3. Proiectul cu titlul „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi
(BURSE DOC)", ID proiect : 6816, Cod contract POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78421, proiect depus
in cadrul cererii de propuneri de proiecte DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul
cercetarii” initiata de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane. Valoarea totala a proiectului este de 10646753.00 RON. Am
participat la conceperea si redactarea acestui proiect si am facut parte din echipa de implementare a
proiectului (an 2010).
4. Proiectul cu titlul „Stimularea spiritului antreprenorial şi a mediului de afaceri prin
îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi dezvoltarea competenţelor manageriale şi
antreprenoriale", Cod contract POSDRU/92/3.1/S/62002, proiect depus in cadrul cererii de
propuneri de proiecte DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” initiata de catre Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Valoarea
totala a proiectului este de 14958762.00 RON. Am participat la conceperea si redactarea acestui
proiect si am facut parte din echipa de implementare a proiectului (an 2010).
5. Proiectul cu titlul “Cresterea eficacitatii organizationale a administratiei publice locale prin
furnizarea de module de pregatire in domenii specifice”, Cod SMIS 20953, proiect derulat de
catre Universitatea din Craiova in parteneriat cu Consiliul Judetean Dolj, in perioada 2012-2013 si
finantat de Fodul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
(PODCA), Axa Prioritara 1 “Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de
politice publice”, Domeniul de Interventie 1.3 “Imbunatatirea capacitatii organizationale”, proiect
coordonat de Prof.univ.dr. Dan Claudiu Danisor. Valoarea totala a proiectului este de 1.038.080
RON. Am participat la conceperea si redactarea acestui proiect si am facut parte din echipa de
implementare a proiectului (an 2012).

Data
24.02.2014

Nume şi prenume
TICU Mădălin-Savu
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