Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

GHIDIRMIC BOGDAN
Str.Vasile Conta, Nr. 4, Craiova, cod. 200580, Dolj, România

Telefon(oane)

0251.42.33.95

Fax(uri)

0251.41.41.22

E-mail(uri)

bogdan.ghidirmic@spiruhart.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

16.06.1982

Sex
Locul de muncă/
Postul ocupat

Masculin
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova/
Lector universitar doctor

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2015 – prezent
Lector universitar titular

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular la disciplinele: Protecţia internaţională a drepturilor omului; Libertăţi fundamentale, în cadrul
programului de studii de licenţă Drept.
Titular la disciplina Elemente de drept penal în cadrul programului de studii de licenţă Administraţie Publică.
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Şiinţe Juridice, Economice şi Administrative din Craiova,
Str. Vasile Conta, nr. 4, judeţul Dolj, România. Tel.: +40 251423395.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Februarie 2011 – septembrie 2015
Lector universitar titular

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular la disciplinele: Protecţia internaţională a drepturilor omului; Libertăţi fundamentale; Drept social
european în cadrul programului de studii de licenţă Drept.
Titular la disciplina Elemente de drept penal în cadrul programului de studii de licenţă Administraţie Publică.
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Craiova, Str. Vasile Conta,
nr. 4, judeţul Dolj, România. Tel.: +40 251423395.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2010 – Februarie 2011
Asistent universitar titular.

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducător de seminarii la următoarele discipline: Dreptul familiei; Insituţii de drept roman; Drept constituţional
şi instituţii politice.
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile Conta,
nr. 4, judeţul Dolj, România. Tel.: +40 251423395.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Curriculum vitae

Octombrie 2008 – Octombrie 2010
Asistent universitar asociat.
Ghidirmic Bogdan

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducător de seminarii la următoarele discipline: Drept civil 1. Parte generală; Dreptul familiei; Insituţii de
drept roman; Drept constituţional şi instituţii politice.
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, Str. Vasile Conta,
nr. 4, judeţul Dolj, România. Tel.: +40 251423395.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2005 – Septembrie 2008
Preparator suplinitor, doctorand, forma de învăţământ zi (cu bursă doctorală).

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducător de seminarii la următoarele discipline: Dreptul afacerilor; Elemente de drept; Teoria generală a
dreptului; Instituţii europene.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”, Strada A.I. Cuza,
nr.13.
Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul universitar.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2.09.2013- 15.09.2013
Mediator

Disciplinele principale studiate /
Teoria şi analiza conflictelor; Teoria şi practica medierii; Procesul de mediere şi tehnici de mediere; Etica în
competenţe profesionale dobândite mediere.
Tehnici de mediere, negociere.
Numele şi tipul instituţiei de
SC Medierea.ro SRL, furnizor de formare autorizat de Consiliul de Mediere prin hotărârea nr. 388/16.04.2010.
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

14.01.2013 – 20.01.2013
Auditor în domeniul calităţii, cod COR 214130

Disciplinele principale studiate /
Comunicarea specifică activităţilor de audit; Munca în echipa de audit; Perfecţionarea pregătirii profesionale;
competenţe profesionale dobândite Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii; Colectarea şi structurarea informaţiilor
specifice activităţilor de audit; Conducerea auditului; Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi
întocmirea raportului de examinare; Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit; Întocmirea raportului
de audit; Planificarea activităţii de audit.
Numele şi tipul instituţiei de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Consiliul Naţional
învăţământ / furnizorului de formare de Formare Profesională a Adulţilor, prin Universitatea Spiru Haret Bucureşti.
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ISCED 6

Septembrie 2011 – Octombrie 2011
Formator, cod COR 241205

Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare; Aplicarea metodelor
competenţe profesionale dobândite şi tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării; Proiectarea programelor de formare; Organizarea
programelor şi a stagiilor de formare; Evaluarea, reviziurea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de
formare.
Numele şi tipul instituţiei de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Consiliul Naţional de
învăţământ / furnizorului de formare Formare Profesională a Adulţilor, prin Centrul Zonal de Educaţie a Adulţilor Craiova.
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Curriculum vitae

Iunie 2011 – Iulie 2011
Manager proiect, cod COR 241919

Ghidirmic Bogdan

Disciplinele principale studiate / Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; Planificarea
competenţe profesionale dobândite activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului.
Numele şi tipul instituţiei de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Consiliul Naţional de
învăţământ / furnizorului de formare Formare Profesională a Adulţilor, prin Centrul Zonal de Educaţie a Adulţilor Craiova.
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2010 – Mai 2011
Modul psihopedagocic – Nivelul II

Disciplinele principale studiate / Pedagogie, Psihopedagogie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova.
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2008 – Mai 2009
Modul psihopedagocic – Nivelul I

Disciplinele principale studiate / Pedagogie, Psihopedagogie.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova.
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2005 – Septembrie 2010
Doctorat/Diplomă de Doctor în Drept, având specializarea în drept civil, cu tema Proprietatea comună ca
modalitate a dreptului de proprietate. Titlul ştiinţific de doctor în drept a fost acordat prin Ordinul Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4387 din 6 iunie 2011.

Disciplinele principale studiate / Specializarea Drept/ Domeniul Ştiinţe juridice
competenţe profesionale dobândite Teoria interpretării juridice; Princiipiile dreptului privat; Instituţii juridice fundamentale de drept civil; Instituţii
juridice fundamentale de drept al proprietăţii; Instituţii de drept al comerţului internaţional; Rapoarte de
cercetare ştiinţifică în domeniul tezei de doctorat.
Numele şi tipul instituţiei de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova.
învăţământ / furnizorului de formare Teza de doctorat a fost susţinută public în data de 10.12.2010.
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2001 – Iunie 2005
Licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea Drept/ Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice.

Disciplinele principale studiate / Drept penal; Drept civil; Drept procesual penal; Drept procesual civil; Drept penal special; Drept penal general;
competenţe profesionale dobândite Criminalistică.
Numele şi tipul instituţiei de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova.
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1997 – 2001
Diplomă de bacalaureat specializarea uman-intensiv engleză şi franceză

Disciplinele principale studiate / Limba şi literatura română; Limba engleză; Limba franceză; Literatură uinversală.
competenţe profesionale dobândite
Curriculum vitae

Ghidirmic Bogdan

Numele şi tipul instituţiei de
Colegiul Naţional „Carol I” Craiova
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 3
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba Engleză
Limba Franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Domeniu de Competenţă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de echipă, comunicativ.
Protecţia internaţională a drepturilor omului; Libertăţi fundamentale; Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului; Drept social european; Drept civil; Drept penal. Partea generală.
Meticulos, organizat, responsabil. Capacitate de adaptare si lucru in echipa, cu distribuirea sarcinilor intre
membrii echipei. Dezvoltarea de relaţii profesionale şi umane de echipă, mobilizare selectivă, stimularea
calităţilor profesionale. Capacitate ridicată de analiză şi sinteză.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Utilizarea sistemelor de operare Windows, Word, Excel, Access, Power Point, Blackboard eLearning
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birou, MS Office, Internet
Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, oratorie, creaţie literară
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
Curriculum vitae

Membru al Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România.
Membru al Asociaţiei Juriştilor şi Economiştilor Haretişti din Craiova.
Membru al Societăţii Naţionale „Spiru Haret” pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
Membru al Centrului European de Studii şi Cercetări Juridice şi Administrative, Craiova.
Redactor-şef adjunct la Revista EuroDreptul – Revistă de Studii Juridice Europene (Journal of European Legal
Studies).
Publicaţii şi activităţi de cercetare în domeniul dreptului european al drepturilor omului.
Aplicaţie pentru activitatea didactică şi de cercetare fundamentală, pusă pe baze moderne cu utilizarea
mijloacelor electronice şi de IT.
Capacitate de efort intelectual prelungit, de realizare concomitentă a analizei şi sintezei faptelor teoretice şi
practice cotidiene.
Categoria B.
Ghidirmic Bogdan

Informaţii suplimentare

Referinţe la cerere

Anexe 1. Copie diplomă licenţă

2. Copie diplomă doctor
3. Decizie Rector titularizare post.

DATA:
02.10.2017
SEMNATURA:

Curriculum vitae
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