Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Ignat, Claudiu Florinel Augustin
Str. Vasile Conta, Nr.4, Craiova, Dolj, România

Telefon(oane)

0251.42.33.95

Fax(uri)

0251.41.41.22

E-mail(uri) claudiu@lexignat.ro
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
09.08.1972
Masculin

Locul de muncă/ Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Postul ocupat Lector universitar doctor

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Lect. univ. dr.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare curs şi seminarizare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova, Str.Vasile Conta, nr. 4
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
2010 – septembrie 2015

Funcţia sau postul ocupat

Lect. univ. drd.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Predare curs şi seminarizare la disciplinele: Bazele Constituţionale ale administraţiei publice, Etică şi
Transparenţă, Dreptul Afacerilor, Mediere şi Arbitraj

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
2009– 2010

Funcţia sau postul ocupat

Asist. univ. drd.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Seminarizare la disciplinele: Bazele constituţionale ale administraţiei publice, Etică şi Transparenţă

Numele şi adresa angajatorului
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Octombrie 2015 - prezent

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
1999 –prezent
Avocat definitiv în cadrul Baroului Dolj

Activităţi şi responsabilităţi Activitate de consiliere juridică precum şi de asistenţă juridică în cauze aflate pe rolul instanţelor din
principale judeţul Dolj, unele fiind desfăşurate la propunerea Baroului Dolj, iar altele ca urmare a angajării de
către părţile aflate în litigii cu caracter penal, civil, comercial şi muncii.
Numele şi adresa angajatorului Titular al cabinetului individual avocat “Ignat Claudiu”, Str.Păltiniș,nr. 8A, Craiova, Dolj, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de Asistenţă juridică în domeniile: drept penal, drept civil, drept comercial, dreptul muncii.
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1997– 1999
Avocat stagiar de la data de 01.05.1997 în cadrul Baroului Dolj
Avocat definitiv la 31.12.1998, în cadrul Baroului Dolj

Activităţi şi responsabilităţi Activitate de consiliere juridică precum şi de asistenţă juridică în cauze cu caracter penal, civil,
principale comercial şi muncii aflate pe rolul instanţelor din judeţul Dolj.
Numele şi adresa angajatorului Avocat colaborator al cabinetului individual avocat “Ladislau Zaban”.
Tipul activităţii sau sectorul de Asistenţă juridică în domeniile: drept penal, drept civil, drept comercial, dreptul muncii.
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Educaţie şi formare

2009- noiembrie 2014
Arbitru comercial internaţional
Curtea de Arbitraj International, Camera de Comert a României
Arbitarea litigiilor comerciale dintre persoanele juridice
2009- prezent
Practician in insolventa, asociat coordonator Ignat Group Ipurl
Administrarea persoanelor juridice în procedura insolvenţei, lichidarea persoanelor juridice în
procedura de faliment
UNPIR filiala Dolj, Ignat Group Ipurl, Craiova, str. Păltiniș, nr. 8A, judetul Dolj

Perioada Iunie 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică
Disciplinele principale studiate / Limba engleză
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de Limbi Moderne Interlingua
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada August 2011
Calificarea / diploma obţinută Formator
Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare,
competenţe profesionale dobândite Marketingul formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
Numele şi tipul instituţiei de Gr. Sc. Spiru Haret Craiova
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2015 – prezent

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în ştiinţe ale administratiei, Domeniul fundamental Drepturile Omului
Disciplinele principale studiate /
Drepturile omului
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de SNSPA Bucuresti
învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Administratie Publica
Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6
Perioada

2009 – 2015

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în ştiinţe ale administratiei, Domeniul fundamental Drepturile Omului
Disciplinele principale studiate /
Drepturile omului
competenţe profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de SNSPA Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Administraţie Publică
Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6
Perioada

2007 – 2009

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate: drept Privat
Disciplinele principale studiate / Teoria actului juridic civil, Principii şi instituţii de dreptul afacerilor, Donaţii şi testamente, Publicitate
competenţe profesionale dobândite imobiliară, Contracte comerciale internaţionale, Dinamica obligaţiilor, Proteţiia juridică a proprietăţii
intelectuale în dreptul comparat
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova
învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Drept Nicolae Titulescu
Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6
Perioada

2009-2010

Calificarea / diploma obţinută Modul psihopedagocic I şi II
Disciplinele principale studiate Pedagogie, Psihopedagogie, Sociologia educaţiei, Management educaţional
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, departamentul DPPD
învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 3
internaţională
Perioada

1992 – 1996

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat – Drept
Disciplinele principale studiate / Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil. Drept procesual penal ş.a.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova
învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", Specializarea: Drept
Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 5
Perioada 1986 – 1990
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Specializarea: Lacatuş mecanic
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul economic – Liceul Industrial Băileşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 3
Perioada 1982 – 1986
Disciplinele principale studiate /
Dobândirea cunoştinţelor generale în ciclul gimnazial V-VIII
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala Generală nr.5, Băileşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 2

Aptitudini şi competenţe - în calitate de copreşedinte al Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România, am susţinut promovarea valorilor
personale culturale ale societăţii româneşti şi m-am implicat în activităţi şi proiecte dedicate studenţilor şi a mediatorilor.
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba italiana
Limba engleză
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Ascultare

Vorbire
Citire

Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
Utilizator
C2
B2
experimentat
experimentat

Utilizator
independent

B2

Utilizator
B2
independent

C2

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie

Scriere
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B2

Utilizator independent

Utilizator independent

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

În activitatea de consiliere şi asistenţă juridică, precum şi în activitatea de lector universitar consider
că dispun de abilităţi de comunicare excelente întrucât mă fac uşor înţeleasă şi trăiesc satisfacţie
Competenţe şi abilităţi sociale lămuririi şi convingerii interlocutorilor. Ca lector universitar mă încadrez bine în activitatea de grup,
ştiind că munca în echipă este imperios necesară în activitatea de instruire şi formare a studenţilor.

Domeniu de Competenţă Drept administrativ, drept civil, drept comercial, drept penal, dreptul insolvenţei.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini tehnice

Experienţă bună a lucrului în echipă dobândită, experienţă în comunicarea cu elevii şi studenţii.
Experienţă de organizare a activităţii de consultanţă şi asistenţă juridică.
Cunosc sistemul de operare Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point), sistemul Blackboard
de tip eLearning pentru evaluare şi instruire, utilizez Internetul.

■ Membru în echipele de organizare de Conferinţe cu participare internaţională a Consiliului de Mediere
Alte competenţe şi aptitudini ■ Membru în colectivul de coordonare a Revistei Medierea ,coredactorsef – Revistă de Mediere si
de ADR, editata de Editura Universitara

Afilieri profesionale
Permis de conducere

■ Membru European Law Institute 2013 si in prezent.
Categoria B

Informaţii suplimentare Referinţe la cerere
Anexe 1. Copie diplomă licenţă

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

DATA:
02.10.2017
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