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Curriculum Vitae  

Europas s  

 

 

 
 

Informații personale  

  

Nume / Prenume  SBÂRNĂ, SEVER-ALEXANDRU  

Adresa _______________ Timișoara (România)  

Telefon(oane)  Mobil 0040721-192.936 

E-mail sbarna_alexandru@yahoo.com 

Naționalitate română  

Data nașterii 01.03.1989 

  

  

  

Educație și formare  

Perioada 01.10.2013 – până astăzi 

Calitatea avută 

 

 

 

 

Perioada 

Doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept, Universitatea de Vest din 

Timișoara, având conducător științific pe Prof. Univ. Dr. Radu Bufan.  

 

 

 

01.10.2012 – 30.06.2013 

 

Calitatea avută Masterand al Facultății de Drept din cadrul Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

specializarea „Globalisation et pluralisme juridique”. 
  

Perioada 01.10.2008 – 07.07.2012 

Calitatea avută Student al Facultății de Drept și Științe Administrative, specializarea Drept din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara. 

 

Perioada 25.07.2011 – 29.07.2011 

Calitatea avută 

 
 

Cursant al şcolii de vară ,,User’s rights and market regulations” în cadrul Università degli 

Studi di Udine, Italia. 

Perioada 21.02.2011 – 15.07.2011 

Calitatea avută Beneficiar al unei burse ERASMUS la Facoltà di Giurisprudenza din cadrul Università degli 

Studi di Milano, Italia. 
  

Perioada 01.10.2007 – 31.07.2012 

Calitatea avută Cursant al Modulului Psihopedagogic oferit de către Departamentul de Pregătire a 

Personalului Didactic din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 
  

Perioada Anul universitar 2007/2008 

                                    Calitatea avută Student al Facultății de Muzică, specializarea interpretare muzicală-instrument, din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara. 
  

Perioada 1999 – 2007 

Calificarea/diploma obținută Bacalaureat, Instrumentist-cornist. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Național de Artă ”Ion Vidu” 

Str. Cluj nr. 12, 300576 Timișoara (România). 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare 
 Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral  

Engleză  C2  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent  
C1  

Utilizator 

experimentat  

Italiană  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 

independent 

Franceză  C2  
Utilizator 

experimentat 
C1  

Utilizator 

experimentat 
B2  

Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 

independent 
C1  

Utilizator 

experimentat 

Germană  
A2  

Utilizator 

elementar  
B1  

Utilizator 

independent  
A1  

Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 

elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucrul în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, abilităţi  

de comunicare interculturală – competențe și abilități sociale dobândite și dezvoltate pe 

parcursul activității mele în calitate de membru Elsa Timișoara, membru Timișoara 

Toastmasters, membru ITMR, cât mai ales în calitate de student erasmus la Università degli 

Studi di Milano, Italia și masterand la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de identificare și rezolvare a problemelor, aptitudini de conducere, spirit 

organizatoric și experiență a managementului de proiect și echipă – competențe și aptitudini 

dobândite și dezvoltate pe parcursul activității mele în calitate de Vicepreședinte al 

organizației studenților în drept Elsa Timișoara cât și în cadrul activității de membru în cadrul 

clubului Timișoara Toastmasters. 
  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, etc.). 

  

Competențe și aptitudini artistice 
Muzica a fost și va rămâne o mare pasiune personală. Înainte de a studia dreptul, am studiat 

timp de nouă ani muzica, dobândind atestatul de instrumentist-cornist. De asemenea, am activat 

timp de 7 ani în corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, calitate în care, în decursul 

anilor, am participat în cadrul unor diverse festivaluri și concursuri muzicale unde am obținut 

diverse premii. În momentul de față sunt membru al Grupului Psaltic din cadrul Aso ciației 

Studenților Creștini Ortodocși Români – Filiala Timișoara. 
  

Alte interese 

şi activităţi 

Vorbitul în public, origami, lectura, plimbările în natură, muntele, sportul (tenis de masă, 

fotbal, jogging); 
  

Permis de conducere Categoria B. 

file:///C:/PERSONAL/DOCUMENTE/SORBONA/PERSONAL/AppData/Local/Local%20Settings/Local%20Settings/Temp/ECV-2306884502251717456.odt/%3f%3f%3fro_RO/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/ro
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Activitate științifică în 

domeniul juridic 

 

 

- Autor al lucrării „Reglementari naționale românești privind combaterea abuzului fiscal 

al contribuabilului. Cadrul legislativ general”, Revista Română de Drept al Afacerilor, 

nr. 9/2016, Editura Wolters Kluwer, București, 2016, pp. 23-80; 

- Autor al lucrării „Dreptul fiscal – o nouă perspectivă”, Dana-Maria DIACONU (coord.), 

In honorem GHEORGHE MIHAI, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp. 239-

249; 

- Autor al lucrării „Dreptul fiscal: Calul troian al științelor juridice”, Dan POPESCU, 

George GÎRLEȘTEANU (coord.), Joint International Conference of Doctoral and Post-

Doctoral Researchers Conference. Craiova, 12-13 september 2014. Conference 

Proceedings, vol. 3, Editura Pro Universitaria, București, 2015, pp. 81-92; 

- Autor al lucrării „Transferul de afacere potrivit Codului fiscal român”, Radu I. 

MOTICA, Viorel PAȘCA, Lucian BERCEA (coord.), Conferința Internațională a 

doctoranzilor în Drept „Studii și cercetări juridice europene”, Facultatea de Drept, 

Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul european de studii și cercetări juridice, 16 -

18 mai 2014, Editura Universul Juridic, Timișoara, 2014, pp. 559-573; 

- Coautor al lucrării „I delitti contro la libertà e l’integrità sessuale”, publicat în nr. 3/2013 

al revistei Medicina et Diritto, Milano, Italia. 

- Câștigător al BURSEI DE EXCELENȚĂ a Facultății de Drept și Științe Administrative 

acordate de către Universitatea de Vest din Timișoara pentru anul universitar 

2011/2012. 

- Câștigător al premiului anual „STUDENT EMINENT 2011” al Facultății de Drept și 

Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara acordat de către 

Asociația „Orizonturi Universitare” și Academia Română-Filiala Timișoara. 

- Activitate ştiinţifică şi cercetare în cadrul programului de cercetare Jean Monnet 

„Central European countries after and before accession”; 

- Activitate ştiinţifică şi de cercetare în cadrul cursului Dreptul Familiei concretizată în 

lucrarea cu titlul Concubinajul – o revoltă faţă de relativismul juridic, coordonator 

ştiinţific Asis. Dr. Codruţa Mangu; 

- Câștigător al Concursului de „Procese Simulate pe Drept Constituțional” - ediția I 

organizat de ELSA TIMIȘOARA; 

- Câștigător al concursului de eseuri juridice cu lucrarea intitulată ,,Prejudiciile 

următoare vătămării integrității corporale  ale unei persoane” organizat de către ELSA 

TIMIȘOARA și coordonat de către Lect. Dr. Florin Mangu; 

- Premiul I acordat în cadrul Sesiunii internaționale de comunicări științifice studențești 

,,Perspective și interferențe în dreptul secolului XXI” organizată de Universitatea ,,1 

Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Drept și Științe Sociale în colaborare cu 

Asociația ”Jus Alba” cu lucrarea intitulată ,,Discrimination -the potential effect of the 

appreciation right of the public administration” sub coordonarea Prep. Univ. Alin  

Trăilescu (lucrarea a fost publicată în volumul conferinței);  

- Activitate de traducerea jurisprudenței Curții Internaționale de Justiție  sub îndrumarea 

Lect. Univ. Dr. Av. Lucian Bojin în vederea publicării unei cărți; 

- Mențiune primită în cadrul concursului de eseuri ,,Interzicerea discriminării în lumina 

CEDO” organizat de către ELSA TIMIȘOARA și coordonat de către Prof. Univ. Dr. 

Valentin Constantin; 

 -  Marele Premiu „TUDOR DRĂGANU” al Conferinței Internaționale ,,Primăvara 

Studențească” organizată de către Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș în 

colaborare cu Cercul de Drept Aministrativ ,,Tudor Drăganu” și Fundația ,,Pro Iure” 

pentru lucrarea ,,National Identity in the European Context” sub coordonarea Prof. Univ. 

Dr. Gheorghe Mihai (lucrarea a fost publicată în volumul conferinței). 
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Activitate profesională în  

                  domeniul juridic 
 

 

 

- Invitat în cadrul conferinţei-seminar organizată de Organizaţia Studenţilor în Drept Elsa 

Timişoara, ce a avut ca scop propunerea programului de Burse Erasmus în rândul 

studenţilor Facultăţii de Drept, în calitate de fost student Erasmus, pentru expunerea 

impresiilor şi problemelor specifice burselor Erasmus;  

- Participare la „simularea” unui grup de lucru a Consiliului U.E. sub coordonarea 

avocatului german Roger Hessel în 25 mai 2011; 

- Participarea în cadrul vizitei de studiu sub coordonarea doamnei profesor Angelica 

Bonfanti  la Organizaţia Mondială a Comerţului în Geneva-Elvetia, 10.05.2011; 

- Participarea în cadrul vizitei de studiu efectuată sub coordonarea domnului profesor 

Francesco Rossi Dal Pozzo la Curtea de Justitie a UE- Luxemburg, 08.06.2011; 

- Activitate desfășurată ca și voluntar în cadrul organizației ELSA TIMIȘOARA în 

calitate de membru cât și de vicepreședinte;  

- Stagiu de practică în perioada 17 – 21/11/2008 la Judecătoria Timișoara; 

- Participare la Trainingul cu tema „Negociere” organizat de către ELSA TIMIȘOARA; 

- Participare la Trainingul cu tema „Comunicare” organizat de către ELSA TIMIȘOARA;  

- Participare la Trainingul cu tema „Teambuilding” organizat de către ELSA 

TIMIȘOARA; 

- Participare la cea de A XXII-a Conferință Națională ELSA ROMÂNIA . 

 


