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 Informaţii personale 

 
 

Nume / Prenume VIOREL ROŞ 
  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Cadru didactic - Moderator in cadrul școlii postdoctorale ”Economia 

Transferului de Cunoaștere în Dezvoltarea Durabilă și Protecția Mediului”  în 
proiectul POSDRU/89/1.5/S/56287 

  

Experienţa profesională  Profesor titular, la Universitatea „Nicolae Titulescu” – Facultatea de drept, din anul 
1998 (cu vechime în învăţământ din anul 1991), unde predau cursul de „Dreptul 

proprietăţii intelectuale” pentru studenţii anului IV, cursul de „Drept financiar şi 
fiscal” pentru studenţii anului II, precum şi cursurile de „Dreptul proprietăţii 
intelectuale – dreptul de autor şi drepturile conexe”  respectiv „Dreptul proprietăţii 
intelectuale, Dreptul proprietăţii industriale (invenţii, desene, modele şi topografii de 
produse semiconductoare)” pentru masteranzii de la cursurile de Dreptul afacerilor. 

 Sunt profesor asociat, din anul universitar 2010/2011, la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, pentru proiectul de Şcoală postdoctorală în sistemul e -
learning pe tema „Economia Transferului de Cunoaştere în Dezvoltarea Durabilă şi 
Protecţia Mediului”; 

 Conduc Secţiunea de Proprietate intelectuală a Centrului de Cercetare Ştiinţifică a 
Universităţii „Nicolae Titulescu”;  

 Conduc, în funcţia de preşedinte, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale din anul 2004; 

 Conduc, în calitate de director Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, 

publicaţie recunoscută de CNCSIS – 662, categoria B+, revistă cu apariţie 
trimestrială începând din anul 2004;   

 Conduc, în calitate de preşedinte, Asociaţia Autorilor de Opere Ştiinţifice „Pergam”, 
care este şi organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor 
conform decizie Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nr. 98/17.08.2009;  

 Conduc, în calitate de coordonator, patru proiecte de cercetare ştiinţifică pe teme 

comandate de beneficiari români şi străini;  

 Membru al grupului de lucru pentru protecţia proprietăţii intelectuale din cadrul 
Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;  

 Arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României; 

 Doctor în Dreptul Comerţului Internaţional cu Teză susţinută în aprilie 2000 cu tema 

„Arbitrajul ad-hoc (ocazional) de comerţ exterior”;  

 Avocat în Baroul Bucureşti; 
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 Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Arbitraj – publicaţie a Curţii de 

Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României; 

 Practician în insolvenţă, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă 

din România, din anul 2000; 

 Arbitru al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (2002/2010);  
Consilier în proprietate industrială din anul 2007.  

  

  

Educaţie şi formare  Profesor universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti începând 

din anul 2005 la zi. Titular al disciplinelor „Dreptul proprietăţii intelectuale” şi 
„Drept financiar şi fiscal”. Şe ful Catedrei de Drept Privat. 

 Conferenţiar universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, 
2001-2005; 

 Lector universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, 1998-2001; 

 Asistent şi lector universitar la Academia „A.I. Cuza”, 1991 – 1998; 

 Stagiu de formare profesională la Tribunalul de Mare Instanţă din Paris 
(organizarea şi conducerea instanţelor) în anul 1995;  

 Stagiu de pregătire la Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa, 1996;  

 Stagiu de pregătire la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene din 
Luxemburg, 1996; 

 Membru în Consiliul de Conducere al Institutului Naţional de Magistratură, 1991 

– 1997; 

 Expert la Institutul Naţional de Magistratură, 2001 – 2002.   

 Judecător Curtea de Apel, 1997-1998; 

 Judecător, Preşedintele Tribunalului Bucureşti cu grad de Judecător de Curte 
de Apel, 1993 -1997; 

 Judecător, Preşedintele Judecătoriei Sector 6 Bucureşti, 1990 – 1993; 

 Judecător, Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 1985 – 1990;  

 Judecător, Judecătoria Sector 1 Bucureşti, 1979 – 1985; 

 Ofiţer Ministerul de Interne, 1973 – 1978; 

 Facultatea de Drept Bucureşti, 1970 – 1975; 

 Liceul „Andrei Mureşan” Bistriţa, 1966 – 1970; 
 

  

Activitate știinţifică 
reprezentativă 

 Din 2007 la zi, conducătorul Secţiunii de Dreptul Proprietăţii Intelectuale a 
Centrului de cercetări Ştiinţifice a Universităţii „Nicolae Titulescu”;  

 Din 2004 la zi, directorul Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale;  

 Din 2004 la zi, Preşedintele Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale; 

 Membru al Grupului de lucru pentru protecţia proprietăţii intelectuale din cadrul 

Parchetului General de pe lângă nalta Curte de Casaţie şi Justiţie;  

 Membru al Revistei Române de Arbitraj; 

 Membru al Consiliului Ştiinţific al Revistei Române de Dreptul Proprietăţii 

Intelectuale; 
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  Coordonator a patru proiecte de cercetare ştiinţifică pe baza de contracte 

încheiate de beneficiari cu Universitatea „Nicolae Titulescu”;  

 Autor a 12 lucrări cu caracter monografic în domeniul Proprietăţii intelectuale, 
arbitrajului comercial şi a dreptului financiar şi fiscal, două dintre acestea fiind 

premiate pentru conţinut şi originalitate; 

 Autor a peste 50 de articole, studii, comunicări ştiinţifice;  

 Membru în comisii de doctorat la Universitatea Bucureşti, Universitatea „Babeş 

– Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Institutul de 
Cercetări Juridice a Academiei Române şi la Universitatea de Stat din 
Chişinău; 

 Consultant pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi pentru Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, în proiecte de modificare a legilor proprietăţii 
intelectuale din România; 

 

Participare la activităţi  interne 
şi internaţionale 

 Am participat la Conferinţe internaţionale organizate la Ministerul Jus tiţiei,  
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, 

Universitatea Nicolae Titulescu, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale. 

La fiecare participare am prezentat materiale ori am avut intervenţii ce au fost 
primite cu interes. 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  româna 
 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  franceză – citit, scris, vorbit fluent; 

 arabă – citit, scris, vorbit fluent; 

 engleză – citit, scris, vorbit. 
 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Experienţa de judecător şi cadru didactic, mi-au oferit o viziune specială asupra 
problemelor dreptului în general, ale Dreptului proprietăţii intelectuale, ale 
Dreptului Financiar şi fiscal în particular, precum şi capacitatea de a dialoga cu 

studenţii şi masteranzii, de a le prezenta cursurile într-o formă atractivă, în acord 
cu realităţile sociale şi de reglementare din ţara noastră.  

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Bun organizator, capacitate de dialog şi comunicare, altruist, apetenţă pentru 
perfecţionare continuă 

 Am condus instanţe judecătoreşti din Bucureşti, iar în prezent sunt Şeful 

catedrei de Drept privat a Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 
Sunt interesat, însă, în mod special de activitatea de cercetare şi publicistică, 
conduc două Asociaţii profesionale şi revistă şi fac parte din Colegiul Ştiinţific a 
încă unei reviste, acestea fiind astăzi domeniile de care mă simt deosebit de 
atras.  

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Computer [Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft, Outlook). 
Utilizez frecvent calculatorul, atât în redactarea lucrărilor, studiilor şi eseurilor 

întocmite pentru publicare, cât şi în activităţile didactice şi pentru documentare.  
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Alte competenţe şi aptitudini  rezistenţă la efort intelectual, memorie vizuală şi auditivă , capacitate de 

analiză şi sinteză. 
  

Permis(e) de conducere  categoria „B”; 

 brevet de paraşutist. 
 

  

  

 
 

Prof.univ.dr. Roș Viorel 

 
 


