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Europass 

 

 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Savenco Iulian Georgel  

Adresa(e) Siderurgiștilor, nr. 41, Bl. SD1B, Sc. 1, Ap. 18, Galaţi (Județul Galaţi)  
Mobil 0723694449  

E-mail(uri) iuliansavenco@univ-danubius.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română  
Data naşterii 10/10/1977 

Sex Bărbătesc 

  
  

Loc de muncă vizat   
  

Experienţa profesională  

  

Perioada 21/10/2015 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Drept Public și Drept Privat 
Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea Departamentului Drept Public și Drept Privat din cadrul Facultății de Drept 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 23/02/2009 → prezent 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi si responsabilităţi principale -Activităţi didactice de predare la disciplina ”Drept constituțional și instituții politice” 
-Activităţi didactice de predare la disciplina ”Deontologia funcționarului public” 
-Activităţi didactice de predare la disciplina ”Funcția publică europeană” 
- Activităţi didactice de predare la disciplina ”Știința administrației” 
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept constituțional și instituții politice” 
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ”Drept administrativ” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 7/04/2016 → 31.08.2017 

Funcţia sau postul ocupat Expert 

Activităţi si responsabilităţi principale Asigură elaborarea curriculumului; asigură proiectarea,  avizarea sau implementarea curriculumului 
în cadrul proiectului - Legal information Technology Community – LITC, Nr. contract 2015-1-RO01-
KA203-015108  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Program Erasmus +  
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Perioada 01/11/2002 → 21/10/2015 

Funcţia sau postul ocupat Director Biblioteca Universității ”Danubius” din Galați  
Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea Departamentului Biblioteca 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior/Biblioteconomie 

  

Perioada 07/05/2014 → 07/07/2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert curriculum 

Activităţi si responsabilităţi principale Asigură elaborarea curriculumului; actualizează curriculumul pentru programul de licență; asigură 
proiectarea,  avizarea sau implementarea curriculumului în cadrul proiectului - „Licență pentru piața 
muncii” POSDRU/156/1.2/G/141978 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiecte POSDRU 

  

Perioada 10/12/2012 → 30/09/2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare  

Activităţi si responsabilităţi principale Expert în monitorizarea activităților de formare continuă în cadrul proiectului - Competență, 
profesionalism și dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educațional 
POSDRU/87/1.3/S/57406 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiecte POSDRU 

 

Perioada 02/05/2012 → 30/09/2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament de Științe Administrative  
Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea Departamentului de Științe Administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 20/02/2006 → 23/02/2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd. 

Activităţi si responsabilităţi principale -Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ”Drept constituțional și instituții politice” 
 -Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept administrativ” 
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept internațional public” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

 

 

Perioada 01/10/2003 - 20/02/2006 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar drd. 

Activităţi si responsabilităţi principale -Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ”Drept constituțional și instituții politice” 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 01/02/ 2002 - 01/11/2002 

Funcţia sau postul ocupat Director Filiala Galaţi 
Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea activității Filialei Galați a Fluid Group Hagen S.A. Oradea 

Numele şi adresa angajatorului Fluid Group Hagen S.A. Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contorizare apă, căldură, repartitoare  
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Perioada  2001 – 2002  

Funcţia sau postul ocupat  Consultant 

Activităţi si responsabilităţi principale  Activităţi de consiliere/vânzare asigurări de viață 

Numele şi adresa angajatorului  Commercial Union Asigurări de Viaţă România (în prezent AVIVA) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Asigurări 

 
  

Perioada 1999 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator departament aprovizionare – desfacere 

Activităţi si responsabilităţi principale Vânzări, administrativ, asistent manager 
Numele şi adresa angajatorului Doladela Co. S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Produse metalurgice 

 
 

Educaţie şi formare  
 
 

Perioada 26 - 29/04/2017 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate 
 

Mobilitate “staff teaching” la Universitatea “ Las Palmas de Gran Canaria (Spania). Am 
desfășurat activități de predare și am făcut schimb de bune practici între cele două instituții. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

University of Las Palmas de Gran Canaria, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

  

Perioada 9 - 13/06/2016 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate 
 

Mobilitate “staff teaching” la Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria). Am desfășurat 
activități de predare și am făcut schimb de bune practici între cele două instituții. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

University of Ruse ”Angel Kanchev”, Bulgaria 

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

  

Perioada  3 - 10/06/2014 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate 
 

Mobilitate “staff training” – Departament Biblioteca. Întâlniri de lucru cu managementul Bibliotecii 
Universității din Camerino, dobândirea de noi cunoștințe și know-how în domeniu, schimbul de bune 
practici între cele două instituții precum și crearea unui parteneriat la nivelul celor două biblioteci 
universitare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

University of Camerino, Italia  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

  

Perioada 07/2013 
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Calificarea/diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate Curs Psihodiagnostic şi psihanaliză în practica judiciară. Psihologia interogatoriului judiciar - 

Prof. univ.  dr. Tudorel B. Butoi–Severin (fascinaţia interogatoriului; abordări psihanalitice; duplicitate 
versus simulare; expresivitate mimico – gesticulară; tactica spargerii alibiului; tactica complexului de 
vinovăţie; interviul investigativ; interogatoriul încrucişat; tactica verigii slabe; tehnica lie detector – 
poligraf; etc.) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul de Psihologie Judiciară Bucureşti  şi Societatea Civilă Profesională de Psihologie 
PSIWORKS LEFTER&LEFTER. 

 
Perioada 

 
15/01/ 2013 – 15/03/2013 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate Curs Coaching - asistarea și ghidarea clientului cu mijloace și instrumente specifice pentru a-și 
manifesta capacitățile potențiale, a-și defini sau clarifica obiective specifice, a identifica resurse și 
blocaje, a-și înțelege propriile perspective și percepții, a înțelege contextul mai larg în care 
acționează, a avea încredere în forțele proprii, a învăța să caute și să aleagă soluții viabile, a elabora 
planuri de acțiune, a stabili modalități optime de monitorizare a propriilor rezultate. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC 4 Business Tuning SRL partener strategic Noble Manhattan Coaching Ltd, UK 

  

Perioada 20/10/ 2012 – 17/01/2013 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate Curs de formare continuă - Limba Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi, Str. Domnească, nr. 47, 800008 Galaţi (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

  

Perioada 17/10/2011 → 21/10/2011 

Calificarea/diploma obţinută Manager proiect / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stabilirea scopului proiectului / Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului / 
Planificarea activităților și jaloanelor proiectului / Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor 
operaționale pentru proiect / Realizarea procedurilor de achiziție pentru proiect / Managementul 
riscurilor / Managementul echipei de proiect / Managementul comunicării în cadrul proiectului / 
Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC TTINI SMART IDEAS SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada 1/10/2003 → 30/09/2010 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în științe juridice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept constituțional / Drept administrativ / Știința administrației / Drept administrativ european  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 22/09/2011→ 01/10/2011 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cursuri de perfecționare în tehnologii ID 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Danubius” din Galaţi, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Frecvență 
Redusă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

  

Perioada 22/09/2010→ 29/09/2010 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cursuri de perfecționare în tehnologii ID 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Danubius” din Galaţi, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Frecvență 
Redusă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada 9/02/2009 → 13/02/2009 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs de audit pentru auditori de terță parte conform SR EN ISO 19011:2003 ai sistemelor de 
management al calității SR EN ISO 9001:2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC Quality International Consulting SRL București 

Perioada 22/01/2009 - 23/01/2009 

Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs de instruire în managementul calității: Seria de standarde SR EN ISO 9000 / Explicarea 
cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 / Documentele SMC SR EN 9001:2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC Quality International Consulting SRL București 

  

Perioada 15/10/2008 - 16/10/2008 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire e - learning 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs „ e - learning 2.0 – the state of the art in distance learning” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Prof. Dr. Wolfgang Schumann – Gesellschaft Agora, Stuttgart  

  

Perioada 10/2006 - 11/2006 

Calificarea/diploma obţinută Mediator/Certificat de mediator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Mediere antidiscriminare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării 

  

Perioada 01/10/ 2004 – 20/06/2005 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale Curs post-universitar de profesionalizare psihopedagogică şi metodică 



  30.09.2019 

Pagina 6 / 7 - Curriculum vitae al  
Savenco Iulian Georgel  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană 

 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Str. Domnească, nr. 47, 800008 Galaţi (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 2004 – 2005 

Calificarea/diploma obţinută Bibliotecar/Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs de iniţiere în Biblioteconomie – recunoscut MEC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Galaţi 

  

Perioada 01/10/ 2003 – 10/09/2005  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Masterat 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Drept Comunitar  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Drept - Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

 
 

 

Perioada 01/10/1997 – 30/06/2001  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Licenţiat în Ştiinţe Juridice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Drept - Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 

 

 
 

Perioada 01/10/1995 – 30/06/1999  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

  Licenţiat în Ştiinţe Administrative 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative - Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi, Str. 
Domnească, nr. 47, 800008 Galaţi (România) 

 

 
 

Perioada 01/09/1991 - 06/1995 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Diploma de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceu teoretic 
  Absolvent profil real: fizică-chimie 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” din Galați 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză  C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent 

C1  
Utilizator 

experimentat 
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent 

franceză  B1  
Utilizator 

independent 
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini oratorice şi competenţe didactice dobândite ca urmare a exercitării activităţii de profesor.     
Relaţii interpersonale foarte bune exersate în stagiile de practică şi în cadrul cercurilor ştiinţifice, cu  
studenţii. Capacitate de analiză și sinteză. 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Rezistenţă la activitatea în condiţii de stres. Adaptabilitate la sarcini şi situaţii nou apărute. 
Perseverenţă şi tenacitate în atingerea scopurilor propuse. Aptitudini manageriale şi de lucru în echipă 
dobândite în urma coordonării activităţii Filialei Galaţi a Fluid Group Hagen S.A., a Departamentului 
Bibliotecă/Departamentului de Științe Administrative/ Departamentului de drept public și drept privat 
din cadrul Universităţii “Danubius” şi în calitate de organizator a diferite sesiuni ştiinţifice naționale și 
internaționale.  
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Depanare PC 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 

Operator PC (Windows, Microsoft Office, Corel Draw, TINRead, Internet) 
 

Stagiu militar Satisfăcut 
  

Permis de conducere Categoria B din 05/02/1998 
  

Informaţii suplimentare Membru DAAAM International Organization, Viena, 2011 
Membru  în Asociatia Nationala a Tinerilor Juristi din Romania (ANTJR)  

Membru în echipa proiectului - Studii de competitivitate ale sectorului intreprinderilor mici si mijlocii in 
perspectiva dezvoltarii durabile locale si regionale prin politici economico-financiare 
(STUD_COMP_IMM), MEdCT, ANCS/CNMP, din cadrul Programului ”PN II”, cod de identificare 
92121/2008, contract nr. 4141/92121/2008; valoarea proiectului: 2.000.000 lei - finalizat. 

Editor al revistei Acta Universitatis Danubius. Administratio 
Track Director - International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP) 

 Autor a peste 20 de lucrări științifice din domeniul Dreptului constituțional, Dreptului administrativ, 
Dreptului comparat. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

